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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2561 

วันท่ี   14  เดือน  กันยายน  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 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ วีระชาติ สืบค้า 
5 นายขวัญชัย ใสพลกรัง  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ ่ ขวัญชัย ใสพลกรัง  
6 นางวิไลพร วงษ์เตมีย ์ ผู้อ านวยการกองคลงั วิไลพร วงษ์เตมีย ์

ส าเนา 
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ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
7 นายพงศธร       กรพิมาย ผู้อ านวยการกองช่าง พงศธร        กรพิมาย 
8 นางสาวสุภาวดี ศรีชุ่ม ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุภาวด ี ศรีชุ่ม 
9 น.ส.น  าฟ้า ศรีชุ่ม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล น  าฟ้า ศรีชุ่ม 
10 นางอรวรรณ เพชรสมัฤทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
อรวรรณ เพชรสมัฤทธ์ิ 

11 นางวิภา ชัยเฉลียว หัวหน้าฝ่ายธุรการ วิภา ชัยเฉลียว 
12 นางอมร ศรีเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อมร ศรีเมือง 
13 นส.อัมไพวรรณ รุดพิมาย เจ้าพนักงานธุรการ อัมไพวรรณ รุดพิมาย 
14 นางยุภาภรณ์ วังงาม นักจัดการงานทั่วไป ยุภาภรณ์ วังงาม 
15 นางวริษฐา ฉายพิมาย ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ วริษฐา ฉายพิมาย 
16 นายพสิษฐ ์ ฐิติเมธีรัตน์ นักวิชาการสุขาภิบาล พสิษฐ ์ ฐิติเมธีรัตน์ 
17 นายราเชนทร ์ คเชนทร์ชาติ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ช านาญการ ราเชนทร ์ คเชนทร์ชาติ 

 
 
เปิดประชุมเวลา  09.30  น. 
 

นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ครบแล้ว   ขอเชิญท่านประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชา พระ
รัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามญั  สมัยที่  3  ครั งที่  1ประจ าปี  2561 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามญั  สมัยที่  3  
ครั งที่  1  ประจ าปี  2561  เวลา  09.30  น. 

  
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลลา  1 ท่าน ได้แก่ นายลิขิต  การค้า  รองประธานสภาเทศบาล

ต าบลรงักาใหญ ่
  
ระเบียบวาระที่  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

       - การประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ สมัยสามญั สมัยท่ี 3ครั้งท่ี 2
ประจ าปี  2561  เมื่อวันท่ี  30  เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2561 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ดูส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั งที่ 2 ประจ าปี  2561   เมื่อวันที่30 สิงหาคม 2561  
ตั งแต่หน้า  1 – 12 มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสงสัย  หรือมกีารแก้ไขรายงานการ
ประชุมครั งที่แล้วหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสงสัย  หรือมีการแก้ไขรายงานการประชุมครั งที่แล้วหรือไม่  
ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

  
  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                 10           เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง               -      เสียง 
           งดออกเสียง 1  เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     11    เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  3 ญัตติด่วน 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เนื่องจากไม่มญีัตติด่วน  ผมขอมติที่ประชุมสภาไปที่ระเบียบวาระที่  4  ถ้าท่าน
สมาชิกเห็นควรให้ไปที่ระเบียบวาระที่  4  โปรดยกมือ 

  

ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                10เสียง 
           ไม่ให้การรบัรอง               -     เสียง 
           งดออกเสียง   1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     11    เสียง 

  
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 
  
 5.1พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

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

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี แจงระเบียบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย 

  
นายนอม  สุขโข เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี แจง
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เลขานุการสภาเทศบาล 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.  2561  (ครั งที่ 4) 

  
  

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.  
2561  ครั งที่  4  ดังนี  

โครงการเดิม  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบรหิารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อ เก้าอี บาร์พนักพงิสงู จ านวน 1 ตัว 
ตั งไว้ 4,000.- บาท   (สี่พันบาทถ้วน)   โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  
  1. ขนาด เบาะกว้าง 53 ลึก 42 เซนติเมตร   
  2. ฐานเก้าอี เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร 
  3. ความสูงของเก้าอี  105 เซนติเมตร 
  4. ที่นั่งเบาะหนัง PVC 
  5. สามารถปรับสูง-ต่ าได้ เสริมที่วางเหยียบเท้า 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบรหิารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด  
ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื อ เก้าอี ส านักงาน 
จ านวน 1 ตัว  ตั งไว้ 4,000.- บาท(สี่พันบาทถ้วน)   โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  
 

  1. เก้าอี ส านักงาน แบบมลี้อเลือ่น มีท้าวแขน ปรับระดับ สูง-ต่ า ได้ 
ด้วยโช้ค 
  2. ขนาดไม่น้อยกว่า 61x58x114-124เซนติเมตร 
   

นายประพันธ์  ควบพิมาย       มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่มี
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ประธานสภาฯ ผมขอมตทิี่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหเ้ปลี่ยนแปลงค าชี แจง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2561 (ครั งที่  4)     
ค่าจัดซื อเก้าอี ส านักงาน 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหเ้ปลี่ยนแปลงค าชี แจงเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2561 (ครั งที่  4)  ค่าจัดซื อเก้าอี 
ส านักงาน   

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  10 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 11 เสียง     

  
 5.2  พิจารณากันเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี แจงครับ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี แจง
ระเบียบเกี่ยวกับการกันเงินดงันี  
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ก่อหนี ผูกพันไว้ก่อนสิ นปีโดยสัง่ซื อหรอืสัง่จ้าง
หรือการเช่าทรัพยส์ินถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี ผูกพันไม่ทันสิ นปีใหผู้้บริหาร
ท้องถ่ินอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
หากด าเนินการตามวรรคหนึง่ไม่แล้วเสรจ็ให้ขอขยายเวลาเบกิจ่ายเงินต่อสภาทอ้งถ่ิน
ได้อีกไม่เกินหกเดือน 
ให้วางฎีกากันเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนดก่อนวันสิ นปี
อย่างน้อยสามสบิวันเว้นแต่มีเหตุผลสมควรผูบ้รหิารท้องถ่ินอาจพิจารณาอนุมัติให้
ขยายเวลาย่ืนขอกันเงินได้ไม่เกินวันท าการสุดท้ายของปนีั น 
 
ในกรณีที่มรีายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยงัมิได้ก่อหนี ผูกพันแต่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาทอ้งถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหากองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถ่ินยังมิได้ด าเนินการก่อหนี ผูกพันตามเงือ่นไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอกีหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ินหรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวทีท่ าใหล้ักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้ขออนมุัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอกี
หนึ่งปีตอ่สภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณีกรณีเมื่อสิ นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินแล้วหากไม่ได้ด าเนินการหรอืมีเงินเหลอืจ่ายจากเงินดังกล่าวใหเ้งินจ านวน
นั นตกเป็นเงินสะสม 
     ขอชี แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพียงเท่านี   ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านนายกฯ  ชี แจงรายละเอียดการกันเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2561 

  
นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอมอบหมายให้                       
รองฯ  ชูเกียรติ  ชี แจงต่อทีป่ระชุม 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอชี แจงรายละเอียดการ
กันเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ดังนี  
 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง  
 

                 1.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
หมู่ที่ 2 บ้านฉกาจ 

ปริมาณงาน  ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 35.30 
เมตร ยาว 17.90 เมตร  หนา 0.10 เมตร หรอืขนาดพื นที่
ไม่น้อยกว่า 631.87  ตารางเมตร(ตามรูปแบบและรายการ
ที่เทศบาลก าหนด) 

งบประมาณ  250,000.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบรหิารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อ เก้าอี ส านักงาน  
จ านวน 1 ตัว  ตั งไว้ 4,000.- บาท(สี่พันบาทถ้วน)   โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  
 

  1. เก้าอี ส านักงาน แบบมลี้อเลือ่น มีท้าวแขน ปรับระดับ สูง-ต่ า 
 ไดด้้วยโช้ค 
  2. ขนาดไม่น้อยกว่า 61x58x114-124 เซนติเมตร 
 
 

นายประพันธ์  ควบพิมาย มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามข้อสงสัยหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่
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ประธานสภาฯ ประชุม    
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ของส านักปลัดเทศบาลโปรดยกมือ 

  
ที่ประชุม สมาชิกเห็นชอบ   จ านวน   10   เสียง 
  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ของส านักปลัดเทศบาลโปรดยกมือ 

  
ที่ประชุม สมาชิกไม่เห็นชอบ    จ านวน   -    เสียง 
  
มติท่ีประชุม ประชุมมีมติ  ดังน้ี 

          อนุมัติ  10 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 11 เสียง     

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2561 กองช่างดังนี  
 

กองช่าง 
 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 
    1.ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมเดช  ช่ืนสบาย - บ้านนายเจรญิ ชอบรกัษ์   
หมู่ที่ 5  บ้านตะปัน (ตามแบบเทศบาล) (หน้า 113)  จ านวน 120,000.-  บาท 
    2.ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสายันต์  อุ่นนา - สระน  าหนองโทน  หมู่ที่ 5  
บ้านตะปัน (ตามแบบเทศบาล) (หน้า 113)  จ านวน 230,000.-  บาท 
    3.ก่อสร้างรางระบายน  า คสล. สายศูนย์เรียนรู้ - สระน  าหนองโทน หมูท่ี่ 15    
บ้านตะปันสามัคคี  (ตามแบบเทศบาล) (หน้า 113)  จ านวน 240,000.-  บาท 
    4.ก่อสร้างรางระบายน  า คสล. จากบ้านนางระเบียบ  แขมพิมาย – แยกศูนย์
เรียนรู้  หมู่ที่ 13 บ้านตะปันตะวันออก (ตามแบบเทศบาล) (หน้า 113)         
จ านวน  350,000.-  บาท 
    5.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพลิดเพลิน หมูท่ี่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์ (ตาม
แบบเทศบาล) (หน้า 113)   จ านวน 90,000.-  บาท 
    6.ก่อสร้างถนน คสล. สายสมพร  ริมทุง่  หมู่ที่ 17  บ้านหนองคูประชาสรรค์ (ตาม
แบบเทศบาล) (หน้า 113)   จ านวน 90,000.-  บาท 
    7.ปรับปรุงถนนดิน ซอยค  าชู หมูท่ี่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์ (ตามแบบ
เทศบาล) (หน้า 113)   จ านวน 48,000.-  บาท 
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    8.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยวัฒนา  หมู่ที่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์ (ตามแบบ
เทศบาล) (หน้า 113)   จ านวน 54,000.-  บาท 
    9.ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยรมิทุ่งเช่ือมต่อสายบ้านนายสมพร หมูท่ี่ 17      
บ้านหนองคูประชาสรรค์ (ตามแบบเทศบาล) (หน้า 113)   จ านวน 68,000.-  บาท 
 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน หมวด       
ค่าครุภัณฑ์ 
    1.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
     รถบรรทกุ (ดีเซล)  ขนาด  6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี  
หรือก าลังเครือ่งยนต์สงูสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย  จ านวน 1 คัน 
(หน้า 109)  จ านวนเงิน  1,980,000.- บาท 
 
   2.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
     แผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน งบลงทุน  
ประเภท ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อโคมถนน
เหล็กหล่อ 2X 36 วัตต์ ขาจับแป๊ปหล่อ  จ านวน 60  ชุดๆละ 1,950  บาท/ชุด     
เป็นเงิน 117,000  บาท  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  เป็นเงิน  8,190  บาท  (หน้า 109)   
รวมเป็นเงินทั งสิ น  125,190.-  บาท   (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564      
หน้า 180 ข้อ  33) 
 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามข้อสงสัยหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุม    
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ของกองช่างโปรดยกมือ 

  
ที่ประชุม สมาชิกเห็นชอบ   จ านวน   10   เสียง 
  
  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ของกองช่างโปรดยกมือ 

  
ที่ประชุม สมาชิกไม่เห็นชอบ    จ านวน   -    เสียง 
  
  
  
มติท่ีประชุม ประชุมมีมติ  ดังน้ี 



9 
 

          อนุมัติ  10 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 11 เสียง     

  
 5.3  พิจารณาการขออนุมัติโครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยแบบบูรณาการ 

เพ่ือแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี แจงครับ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี แจง
กับท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน เนือ่งด้วยเทศบาลได้รับแจง้จากอ าเภอเรื่อง
ให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
สาหร่าย ได้มีการประสานมายังเทศบาลเป็นหนงัสอื โดยขอความร่วมมือใหเ้ทศบาล
เข้าร่วมการบริหารจัดการขยะกบัองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย  ซึ่ง
รายละเอียดโครงการ เทศบาลได้เชิญท่านท้องถ่ินอ าเภอเข้าร่วมประชุมสภาฯ เพื่อ 
ชี แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามแก่ท่านสมาชิกขออนญุาตท่านประธานสภาฯ  
เรียนเชิญท่านราเชนทร์  คเชนทร์ชาติ ท้องถ่ินอ าเภอพิมายชี แจงรายละเอียดครับ 

  
นายราเชนทร์ คเชนทร์ชาติ 
ท้องถ่ินอ าเภอพมิาย 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ตามที่องค์การ
บรหิารส่วนต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวัดนครราชสมีา มีความประสงค์
จะสนองนโยบายปจัจบุันโดยรัฐบาลก าหนดปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ  ประกอบ
กับผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา มีนโยบาย “จังหวัดสะอาดโคราชไร้ขยะตาม
แนวทางประชารัฐ ประจ าปี 2561” และองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสาหร่ายได้
ด าเนินการเชิญชวนและประชาสัมพันธ์โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบรูณาการ
โดยวิธีการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า  โดยมีรายละเอียด  ดังนี  
จากการส ารวจพบว่า สถานทีฝ่ังกลบขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยัง
มีประสิทธิภาพการด าเนินงานไม่ดีนกั  เนื่องมาจากการบริหารจัดการระบบยงัไม่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนขาดการวางแผนการด าเนินงานและบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล
และอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานทีฝ่ังกลบขยะมลูฝอย การขาดแคลนบุคลากร รวมไปถึง
ทักษะความเช่ียวชาญในการเดินระบบที่ถูกต้อง  จึงท าให้ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามทีอ่อกแบบไว้ในระยะแรก  ซึ่งกอ่ให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในช่วงระหว่างการด าเนินงาน และการต่อต้านจากประชาชนที่อาศัยอยู่ 
บริเวณใกล้เคียง  แนวทางหนึง่ทีจ่ะแก้ปญัหาดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม  คือ การ
ลดปริมาณขยะมลูฝอยที่จะเข้าสูร่ะบบก าจัดโดยกระบวนการลด  ใช้ซ  า และ รีไซเคิล 
การสง่เสรมิและสนับสนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการรวมกลุ่มพื นที่  รวมทั ง
การก าจัดขยะมูลฝอยร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน 
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   แนวทางการจัดการขยะมลูฝอยมีแนวคิดหลักในการเพิ่มประสทิธิภาพ  และให้เกิด
การบรูณาการของการจัดการขยะมลูฝอย  เนื่องจากการจัดการขยะมลูฝอยใน
ปัจจุบันเป็นไปในลักษณะรปูแบบต่างกันและต่างคนต่างท า  ก่อให้เกิดปัญหาการขาด
แคลนงบประมาณท้องถ่ินไมส่ามารถเกบ็ค่าธรรมเนียม  และขาดผู้ควบคุมดูแลระบบ
ที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน  จึงเกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและน ามา
ซึ่งเหตุเดือดร้อนร าคาญและการร้องเรียน  ดังนั น  การเพิม่ประสิทธิภาพและให้เกิด
การบรูณาการของการจัดการขยะมลูฝอย  จะมุ่งเน้นให้มกีารน าขยะมูลฝอยที่มี
ศักยภาพน ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากทีสุ่ด  และลดปรมิาณขยะมูลฝอยที่ต้อง
น าไปบ าบัดและก าจัดให้น้อยทีสุ่ด  พร้อมทั งใหม้ีศูนย์จัดการขยะมูลฝอย  (รวมถึงของ
เสียอันตรายจากชุมชนและมลูฝอยติดเชื อ)  โดยมุ่งเน้นการรวมกลุ่มขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มีการเลือกใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมหรือเทคโนโลยทีี่เป็น
ทางเลือกมาตรฐานในการสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่เนน้การแปรรปูขยะมลูฝอย
ให้เป็นพลงังานโดยค านึงถึงปรมิาณขยะมูลฝอย  และขนาดของกลุม่พื นที่  โดยมีแนว
ทางการด าเนินงาน  ดังนี  
   การจัดกลุ่มพื นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีการรวมกลุ่มเพื่อด าเนินการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมลูฝอยแบบผสมผสาน  ที่
มุ่งเน้นการน าขยะมลูฝอยกลับมาใช้ประโยชน์  และแปรรปูเป็นพลงังาน 
   การจัดล าดับความส าคัญของกลุ่มพื นที  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกีาร
รวมกลุม่เพือ่จัดสร้างศูนย์จัดการขยะมลูฝอยที่มุ่งเน้นการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์และแปรรปูเป็นพลงังาน  ได้แก่  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองสาหร่าย  
โดยพิจารณาจากปริมาณขยะมลูฝอย  เทคโนโลยีที่ใช้  ค่าใช้จ่าย  ระยะทาง  และพื น
ที่ตั งระบบ  ดังนี    
     1.มีความรุนแรงของสภาพปัญหาทีเ่กิดขึ นในแต่ละกลุ่มพื นที่ 
     2.มีสถานที่ก าจัดขยะมลูฝอยเดิมตั งอยู่ซึง่ควรจะเป็นระบบที่ถูกต้องตามหลกั
วิชาการ  เพื่อลดปญัหาในการจัดหาพื นที่แห่งใหม่  และการยอมรบัจากประชาชน 
     3.มีการจัดหาที่ดินรองรบัศูนย์บรหิารจัดการขยะมลูฝอยไว้แล้ว และมีการศึกษา
ความเหมาะสมและ/หรือออกแบบรายละเอียดส าหรบัการกอ่สร้างหรืออาจอยู่
ระหว่างการจัดท าโครงการเพื่อของบประมาณด าเนินการ 
   แนวทางทางการพิจารณาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
การขนสง่ 
     1.ระยะทางไม่ไกลให้รถขนส่งขยะมลูฝอยไปยังสถานที่ก าจัดโดยตรง 
     2.ระยะทางไกลและมปีรมิาณขยะมูลฝอยมากอาจจะต้องสร้างสถานีขนถ่ายซึง่
พิจารณาไว้น่าจะเป็นทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งประดู่ 
ระบบก าจัด 
   เนื่องจากขยะมลูฝอยใช้ประโยชน์ใหม่ได้จึงจัดการเพือ่ก าจัดท าลายให้น้อยทีสุ่ด
และจะมีการแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้าด้วย ขอน าเรียนชี แจงต่อที่ประชุมเพียงเท่านี   
มีสมาขิกท่านใดสงสัยจะซักถามเพิม่เติมหรอืไม่ 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านพรชัย  ควบพิมาย  ครับ 

  
นายพรชัย  ควบพิมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  กระผมนายพรชัย  ควบพิมาย    
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  ผมมข้ีอซักถามท่านท้องถ่ินอ าเภอ  คือ 
  งบประมาณที่ทางเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ตั งไว้เพือ่ใช้ในการก าจัดขยะประมาณ  
120,000  บาท  ถ้าต่อปีเทียบกบัทีท่างเทศบาลจะต้องจ่ายให้กับทางองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหนองสาหร่ายในการก าจัดขยะ ประมาณ 2 ล้านกว่าบาทต่อปี นั น เป็น
งบประมาณที่สงูพอสมควร  ซึ่งเทศบาลยังต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้าน 
เพื่อใช้ในการจัดท าโครงการในส่วนโครงสร้างพื นฐาน พร้อมกับเป็นโครงการที่ยังใหม่
และมี   ผลกระทบกบัประชาชนในต าบลโดยตรง จึงขอน าเรียนว่าสมาชิกสภา
เทศบาลจะขอปรกึษาหารอืและขอท าประชาคมก่อน เพือ่น าข้อมูลนี เข้าเสนอให้สภา
เทศบาลเห็นชอบในภายหลัง  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซึ่งจะส่งผลกระทบกับทางเทศบาล  
ขอน าเรียนเพียงเท่านี  ขอบคุณครับ 
 

  
นายราเชนทร์ คเชนทร์ชาติ 
ท้องถ่ินอ าเภอพมิาย 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอน าเรียน
ว่ามีขยะเท่าไรน าไปทิ งเท่านั น และงบประมาณอาจไม่ถึงอยา่งที่คาดการณ์ไว้ และ
โครงการนี อีก 2 ปี ข้างหน้าถึงจะเริ่มด าเนินการ เพียงขอความร่วมมือให้เข้าร่วม
โครงการและท าข้อตกลงกบัองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย เพื่ออยากรู้
จ านวนองค์กรที่จะเข้าร่วม  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอพิมายเข้าร่วม
หลายแหง่แล้ว วันนี ผมมาเสนอแนะใหก้ับเทศบาลต าบลรงักาใหญ่ว่าจะเห็นชอบกับ
โครงการนี หรือไม่ขึ นอยู่กบัดุลยพินิจของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาจะเห็นชอบกับ
โครงการ  ซึ่งในส่วนโครงการนี คิดว่าเป็นสิง่ที่ดี เพราะสามารถน าขยะมาเป็นพลงังาน
ไฟฟ้าได ้

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านธีรเกียรติ  กาศก้อง  ครับ 

  
นายธีรเกียรติ  กาศก้อง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  กระผมนายธีรเกียรติ      
กาศก้อง    สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  โครงการทีท่่านท้องถ่ินอ าเภอน าเสนอนั น 
เป็นโครงการที่ดีแต่การที่เทศบาลจะเข้าร่วมกบัโครงการนี จะมีรายจ่ายเพิม่ขึ น
ค่อนข้างเยอะ  ผมจึงขอน าเรียนต่อท่านท้องถ่ินและผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล  ผม
ขอเสนอแนะให้ท าการประชุมประชาคมระดับต าบลกอ่นจะดีกว่าไหม และเมื่อที่
ประชุมประชาคมระดับต าบลมีความเห็นเช่นไร  แล้วจึงมาประชุมสภาเทศบาลอีกครั ง  
เพราะในการประชุมประชาคมระดับต าบลจะมผีู้น าทุกหมูบ่า้น  เช่น  ก านัน  
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ผู้ใหญบ่้าน  ผู้ช่วย  ประชาคมหมูบ่้าน  ตัวแทนองค์กรต่างๆ  ร่วมประชุมซึง่ผลของ
การประชุมระดับต าบลนั น  ก็จะเป็นการออกความเห็นหลายๆ ฝ่าย ซึ่งผลกระทบที่
จะเกิดขึ นกับเทศบาลก็จะได้ไม่มี  เพราะเทศบาลได้มีการซื อสถานที่ก าจัดขยะแล้ว มี
การซื อรถเกบ็ขยะ มีการจ้างคนเกบ็ขนขยะ ถ้าเราไม่ได้จัดประชุมระดบัต าบลอาจท า
ให้ชุมชนไม่เข้าใจเทศบาลได้  ขอชี แจงเพียงเท่านี  

  
นายราเชนทร์ คเชนทร์ชาติ 
ท้องถ่ินอ าเภอพมิาย 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ตามที่ท่าน
สมาชิกน าเสนอนั นกเ็ป็นสิ่งที่ดี ในการมาร่วมประชุมในวันนี   ก็เป็นการน าโครงการที่
ดี ผมขอฝากให้ท่านสมาชิกซึง่ผมเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี  ผมขอฝากให้ท่านสมาชิกรบี
ตัดสินใจเพราะถ้าโควต้าในการเข้าร่วมโครงการเต็มแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสาหร่ายกจ็ะไม่รบัเข้าร่วมโครงการ  และในการน าเสนอชี แจงการประชุม
ประชาคมก็ขอให้ชี แจงในทีป่ระชุมตามแนวทางที่ถูกตอ้งเปน็กลาง ไม่เอนเอียงไป
แนวทางใดแนวทางหนึ่ง   ขอบคุณครับ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ขอขอบคุณท่านท้องถ่ินอ าเภอที่เข้าร่วมประชุมสภากับเทศบาลและน าเสนอโครงการ
ที่ดีต่อต าบลของเรา  และผมขอให้ท่านท้องถ่ินอ าเภออ าลาท่านผู้บริหาร  ท่านสมาชิก
สภา เนื่องจากท่านเกษียณอายุราชการแล้ว  แต่การเลี ยงสง่ระดับอ าเภอเทศบาลจะ
เข้าร่วมด้วย 

  
นายราเชนทร์ คเชนทร์ชาติ 
ท้องถ่ินอ าเภอพมิาย 

ผมขอขอบคุณคณะท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ที่ให้
โอกาสผมมาเข้าร่วมประชุมพร้อมอ าลาเกษียณอายุราชการซึ่งผมท างานวันสุดท้าย
วันที่ 28 กันยายน  2561 นี   ทางอ าเภอพิมาย นายอ าเภอทา่นจัดงานใหท้ี่หอประชุม
อ าเภอ ขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยครับ  

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืเสนอแนะหรือไม่   ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่าน  ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ขอปิดการประชุม 

 
 

ปิดประชุมเวลา 11.30  น. 
                                 (ลงช่ือ)  นอม       สุขโข ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                              (นายนอม       สุขโข) 
                                                    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ ่
 
 

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