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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี  2561 

วันท่ี   28  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 นายลิขิต การค้า รองประธานสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  ลิขิต การค้า 
3 นายนอม สุขโข เลขานุการสภาเทศบาล นอม สุขโข 
4 นางสุทธิพร ขวัญมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ สุทธิพร ขวัญมณี 
5 นางอุไร  สืบค้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ อุไร  สืบค้า 
6 นายธีรเกียรติ   กาศก้อง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ธีรเกียรติ   กาศก้อง 
7 นายพรชัย       ควบพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ พรชัย       ควบพิมาย 
8 นางฉลอง       เปรี่ยมสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ฉลอง       เปรี่ยมสุข 
9 นายวรเชษฐ์ ปั่นสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ วรเชษฐ์ ปั่นสุข 
10 นายสุวิทย ์ เพียรค้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ สุวิทย ์ เพียรค้า 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 
 

ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1 นายธวัชชัย  เพชรโต สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ลา 
2 นายมะโน  ระบือพิณ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ลา 
3 นายผดุงเกียรติ  มินพิมาย 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 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 หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข

และสิง่แวดล้อม 
อรวรรณ เพชรสมัฤทธ์ิ 

11 นายประจวบ พิรักษา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ประจวบ พิรักษา 
12 นางวิภา ชัยเฉลียว หัวหน้าฝ่ายธุรการ วิภา ชัยเฉลียว 
13 นายวีระศักดิ์ ค าบุศย์ นิติกร วีระศักดิ์ ค าบุศย์ 
14 นางอมร ศรีเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อมร ศรีเมือง 
15 นายพสิษฐ ์ ฐิติเมธีรัตน์ นักวิชาการสุขาภิบาล พสิษฐ ์ ฐิติเมธีรัตน์ 

16 นส.อัมไพวรรณ รุดพิมาย เจ้าพนักงานธุรการ อัมไพวรรณ รุดพิมาย 
17 นางยุภาภรณ์ วังงาม นักจัดการงานทั่วไป ยุภาภรณ์ วังงาม 
18 นางวริษฐา ฉายพิมาย ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ วริษฐา ฉายพิมาย 

 
 
เปิดประชุมเวลา  09.30  น. 
 

นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ครบแล้ว   ขอเชิญท่านประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชา พระ
รัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามญั  สมัยที่  3  ครั งที่  2ประจ าปี  2561 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามญั  สมัยที่  3  
ครั งที่  2  ประจ าปี  2561  เวลา  09.30  น. 

  
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน  ผมมีเรื่องจะแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ  ดังนี  
มีสมาชิกสภาเทศบาลลา  3 ท่าน ได้แก่ นายมะโน  ระบือพณิ  สมาชิกสภาเทศบาล  
เขต  1นายผดุงเกียรติ   มินพิมาย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1นายธวัชชัยเพชรโต  
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

  
ระเบียบวาระที่  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

       - การประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  
ประจ าปี  2561  เมื่อวันท่ี  28  เดือนกันยายน   พ.ศ. 2561 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ดูส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกา
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ประธานสภาฯ ใหญ่  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั งที่ 2  ประจ าปี  2561   เมื่อวันที่28 กันยายน 
2561  ตั งแต่หน้า  1 – 12  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสงสัย  หรือมีการแก้ไขรายงาน
การประชุมครั งที่แล้วหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสงสัย  หรือมีการแก้ไขรายงานการประชุมครั งที่แล้วหรือไม่  
ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

  
  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                 8            เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง               -      เสียง 
           งดออกเสียง 1  เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม        9    เสียง 
 

  
ระเบียบวาระที่  3 ญัตติด่วน 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เนื่องจากไม่มญีัตติด่วน  ผมขอมติที่ประชุมสภาไปที่ระเบียบวาระที่  4  ถ้าท่าน
สมาชิกเห็นควรให้ไปที่ระเบียบวาระที่  4  โปรดยกมือ 

  
  

ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                 8เสียง 
           ไม่ให้การรบัรอง               -     เสียง 
           งดออกเสียง   1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม       9    เสียง 

  
ระเบียบวาระที่  4 กระทู้ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เนื่องจากไม่มกีระทู้  ผมขอมติทีป่ระชุมสภาไปทีร่ะเบียบวาระที่  5  ถ้าท่านสมาชิก
เห็นควรให้ไปทีร่ะเบียบวาระที่  5  โปรดยกมือ 

  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                  8           เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง               -     เสียง 
           งดออกเสียง   1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม    9    เสียง 

  
  
  
ระเบียบวาระที่  5 ญัตติ   เพ่ือพิจารณา 
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 5.1พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุญาตขุดตักบ่อทราย-ลูกรัง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านรองฯ  ชูเกียรติ  ควบพิมาย  ชี แจงต่อที่ประชุม 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี แจง
ตามเอกสารที่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชุม คือ ผมและสมาชิกได้ลงพื นที่ หมู่ 3   
เพื่อร่วมประชุมประชาคมและทางหมู่บ้านได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งมี 2 บริษัท     
ที่เสนอมา มีบริษัทเอเชีย ทรายทอง  และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงคือ   หมู่ 3 ได้มีการประชุมประชาคม 2 รอบ มผีู้น าหมู่บ้านและ
ชาวบ้านเข้าร่วมประชุมประชาคมเนื่องจากการประชุมประชาคมครั งแรกที่สง่มาเกรง
ว่าจะไม่มีผู้น า จงึต้องจัดประชุมประชาคมรอบ 2 และมกีารเสนอเส้นทางว่ิงรถซึ่งรถ
จะไม่ว่ิง เข้าหมู่บ้าน และมีการเสนอต่อมาคือการซ่อมถนน  การท าถนน  มีสัญญาที่
จะต้องท าอีกหลายอย่าง เพราะถ้าทางบริษัทมีการละเมิดสญัญากจ็ะมผีลต่อบริษัท
ด้วย  รายละเอียดตามเอกสารทีส่่งให้ท่านผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านได้รบั          
ผมขอชี แจงเพียงเท่านี  

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในรายละเอียดการพิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุญาต
ขุดตักบ่อทราย-ลูกรงั  เชิญท่านธีรเกียรติ  กาศก้อง 

  
นายธีรเกียรติ  กาศก้อง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม      
นายธีรเกียรติ  กาศก้อง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผมขอสอบถามในส่วนของ    
ช่ือและพยานตัวแทนของบริษัทที่แนบมานี ควรมีความชัดเจนมากกว่านี  และควรมี
หนังสือมอบอ านาจมาให้ชัดเจนกว่านี   ขอบคุณครับ 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในรายละเอียดการพิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุญาต
ขุดตักบ่อทราย-ลูกรงั  เชิญท่านวรเชษฐ์  ปั่นสุข    

  
นายวรเชษฐ์  ปั่นสุข 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม      
นายวรเชษฐ์  ปั่นสุข  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผมขอสอบถามเรื่องถนนซึง่พื นที่
ของเทศบาลเพิ่งท าถนนคอนกรีตแล้วเสร็จ เกรงว่าถนนจะพงั ทางบริษัทจะท าถนน
ก่อนหรือจะว่ิงก่อน และอีกจุดจากบ่อทรายออกมาถนน ซอย 4 จะท าการขยายทาง
โดยจะ บด อัด ลูกรัง หรืออย่างไร  ซึ่งอยากสอบถามอยู่ในขั นตอนการด าเนินการ
อย่างไร  ขอบคุณครับ 

นายประพันธ์  ควบพิมาย มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในรายละเอียดการพิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุญาต
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ประธานสภาฯ ขุดตักบ่อทราย-ลูกรงั  เชิญท่านพรชัย  ควบพิมาย 
  
นายพรชัย  ควบพิมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม     
นายพรชัย  ควบพิมาย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในรายละเอียดของเส้นทางเดินรถ
ยังไม่ชัดเจนว่าจะว่ิงช่วงเวลาไหน อยากให้มีความชัดเจนมากกว่านี  ในส่วนของเอกสาร
อยากให้ชาวบ้านที่ได้รบัผลกระทบได้รับรู้อย่างชัดเจนเพื่อความสะดวก และเกิดความ
เข้าใจ และในเอกสารที่ว่าถ้าถนนช ารุดเสียหายแล้ว ทางบรษัิทจะรบัผิดชอบ ซึ่งค าว่า
รับผิดชอบนั นอยู่ในระดับไหนรับผิดชอบทั งหมด หรือบางส่วน หรือจะมีกรณีอีก
อย่างไร ควรระบุรายละเอียดลงไปด้วยเพื่อป้องกันการเกิดปญัหาในภายหลัง  และอีก
เรื่องคือ  ผู้ลงนามควรระบุต าแหนง่ลงไปด้วยว่าเป็นใครเกี่ยวข้องอย่างไรกบัทางบริษัท 
อยากทราบรายละเอียดที่ชัดเจน  ผมขอชี แจงเพียงเท่านี   ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านรองฯ  ชูเกียรติ  ควบพิมาย  ชี แจงต่อที่ประชุม 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี แจง
ดังนี  
   - ในเรื่องหนังสือมอบอ านาจจะด าเนินการประสานแจ้งบริษัทให้ด าเนินการ        
ให้ชัดเจน 
  - เรื่องถนนหากเกิดความเสียหายจากการประกอบการในส่วนของรายละเอียดทาง
ผู้ประกอบการได้ท าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายในการซ่อมแซม 
ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพเดิม ส่วนหากมีการเพิ่มเติมบางประเด็นตามที่สมาชิกสภาฯ  
เสนอจะเป็นบันทึกเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการเพิ่มเติม  ผมขอชี แจงเพียงเท่านี    

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ครับ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี แจง  
ในส่วนของเอกสาร และรายละเอียดของเอกสารที่ยังไม่ชัดเจน และไม่สมบูรณ์       
ในบางส่วนจะให้ทางบริษัทน าไปแก้ไขและจัดท าใหม่ให้สมบูรณ์อีกครั ง และที่น าเข้า
เสนอที่สภาเทศบาลเพื่อให้สภาเทศบาลฯ ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอเรื่องไปยัง
อุตสาหกรรมจังหวัดต่อไป ในรายละเอียดของเอกสารนั น ต้องให้ทางบริษัทจัดท าให้
เรียบร้อยก่อนน าไปเสนอทางจังหวัดต่อไป  ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะได้น าขอเสนอของท่านสมาชิก
แจ้งทางบริษัทฯ  ให้ด าเนินการต่อไป  ผมจะขอมติทีป่ระชุม 
     มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุญาตให้ขุดตักบ่อทราย-ลูกรัง 

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   8เสียง 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบอนุญาตให้ขุดตักบ่อทราย-ลูกรัง 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  8 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 9 เสียง     

  
  
 5.2  พิจารณาคัด เลือกตัวแทนสมาชิ กสภาเป็นคณะกรรมการกองทุน    

หลักประกันสุขภาพ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี แจงครับ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี แจง
การคัดเลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพนั น โดยมี
คณะกรรมการในหลายภาคส่วน มีอาสาสมัครสาธารณสุข ผูน้ าหมู่บ้าน ผู้แทนจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน มีผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้แทนจากสมาชิกสภา  
จ านวน  2  ท่าน เป็นคณะกรรมการร่วมด้วย  โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นประธาน   
โดยต าแหน่ง  โดยคณะกรรมการอยู่ในต าแหน่ง มีวาระ 2 ป ีและตอนน่ีครบวาระแล้ว 
จึงขอน าเรียนมาเพื่อใหส้มาชิกสภาเทศบาลคัดเลือกตัวแทนสมาชิกเป็นคณะกรรมการ
กองทุนฯ  โดยมี นางอุไร  สบืค้า  และนางฉลอง  เปรี่ยมสุข ผู้แทนครั งที่ผ่านมา  
ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็น
คณะกรรมการกองทุนฯ  คนที่  1    ขอเชิญท่านธีรเกียรติ  กาศก้อง 

  
นายธีรเกียรติ  กาศก้อง 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผมนายธีรเกียรติ      
กาศก้อง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2    ขอเสนอนางอุไร  สืบค้า 

 ผู้รับรอง    1.  นายสุวิทย์  เพียรค้า 
2.  นางฉลอง  เปรี่ยมสุข 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านางอุไร  สืบค้าได้รับเลือก
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ประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการกองทุนฯคนที่  1 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการกองทุนฯคนที่  2                     ขอ
เชิญท่านพรชัย  ควบพิมาย 

  
นายพรชัย  ควบพิมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผมนายพรชัย  ควบพิมาย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2    ขอเสนอนางฉลอง  เปรี่ยมสุข 

 ผู้รับรอง    1.  นายวรเชษฐ์  ปั่นสุข 
2.  นางอุไร  สืบค้า 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านางฉลอง  เปรี่ยมสุขได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนฯคนที่  ผมขอสรปุคณะกรรมการกองทุนฯ  
ประกอบด้วย 
1.  นางอุไร  สืบค้า 
2.  นางฉลอง  เปรี่ยมสุข 
 

  
ระเบียบวาระที่  6 ญัตติ  อ่ืน ๆ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ก่อนสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายผมขอแจ้งทีป่ระชุมว่า งานเทศกาลเที่ยวพิมายทีจ่ะ
มาถึงในเดือนพฤศจกิายนนี  ในปีก่อนเทศบาลได้ส่งเรือยาวเข้าแข่งขันส่วนในปีนี 
เทศบาลไม่ได้ส่งเรอืยาวเข้าร่วม  เนื่องจากฝีพายมีไม่พอซึ่งเรือยาวต้องใช้ฝีพาย    
30-40 คน และมีตัวส ารองนอ้ยติดภารกิจกันเป็นส่วนใหญ่ กระผมและผูบ้รหิาร     
จึงตัดสินใจว่าปีนี ไมส่่งเรือยาวเข้าแข่งขัน 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านพรชัย  ควบพิมาย  ครับ 

  
นายพรชัย  ควบพิมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น  ผู้บริหารทุกทา่น  ผมนายพรชัย  
ควบพมิาย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ผมขอสอบถามเรือ่งการพิจารณาขออนุมัติ
โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยแบบบรูณาการเพื่อแปรรปูเป็นพลงังานไฟฟ้าว่า
ท าไมไม่น าเข้าสภาเทศบาลฯ เพื่อพจิารณาในครั งนี   ขอบคุณครับ 

  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ   ชี แจงครับ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี แจง
เนื่องจากการบริหารจัดการขยะมลูฝอยจะยงัไม่ด าเนินการในช่วงเวลานี  ซึ่งเทศบาล
จะต้องพจิารณาระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ดีกว่านี กจ็ะชะลอการพิจารณาไปกอ่น ถ้าเกิด
ต้องพิจารณายังคงจะทันในสมัยสภาเทศบาลนี อยู่ จงึไม่ได้น ามาพิจารณาในคราว
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ประชุมครั งนี   ขอบคุณครับ 
  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านสุวิทย์  เพียรค้า   ชี แจงครับ 

  
นายสุวิทย์  เพียรค้า 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น  ผู้บริหารทุกทา่น  ผมนายสวุิทย์  
เพียรค้า   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ขอความอนุเคราะหค์ณะท่านผู้บริหาร ขอหิน
คลุกไปลงที่ หมู่ 6 ในซอยที่มีน  าท่วมบ่อย ฝนตกลงเมื่อไรจะเกิดน  าท่วมขังทุกครั ง ขอ
พิจารณาด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านพรชัย  ควบพิมาย  ครับ 

  
นายพรชัย  ควบพิมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น  ผู้บริหารทุกทา่น  ผมนายพรชัย  
ควบพมิาย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ผมขอสอบถามในเรื่องหินคลุกที่น ามาส ารอง
ไว้ที่เทศบาลนั น จะด าเนินการอย่างไร ขอทราบรายละเอียดเหตผุลในการจัดซื อมา
เพื่อจัดท าอะไร และจะด าเนินการตอ่ไปอย่างไร  ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ครบั 

  
นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอมอบหมายให้                       
ผู้อ านวยการกองช่าง   ชี แจงต่อที่ประชุม 

  
นายพงศธร  กรพิมาย 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนาย
พงศธร  กรพิมาย  ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผมขอน าเรียนชี แจง ดังนี ด้วยกองช่างได้ขอโอนงบประมาณซึ่งเป็นอ านาจของ
นายกเทศมนตรี   เนื่องจากงบประมาณค่าบ ารงุรักษาและซอ่มแซม ไม่เพียงพอ   
กองช่างได้ท าการซื อวัสดกุ่อสร้างมารักษาไว้ด าเนินการในหมู่บ้านที่มีถนนช ารุดเป็น
หลุมเป็นบ่อ  เส้นทางทีม่ีน  าท่วมขังซึ่งมจี านวนหลายจุด  กองช่างได้ด าเนินการส ารวจ
และวางแผนการด าเนินการไว้แล้ว  ซึ่งคาดว่าวัสดุก่อสร้างทีซ่ื อมานี กจ็ะด าเนินการ
แก้ไขยังไม่ครบทกุจุด  แต่กองช่างก็ได้ตั งงบประมาณไว้ในปี  2562  ถ้าด าเนินการ
แล้วยังไม่ครบทุกจุดก็จะใช้งบประมาณในปี  2562  มาใช้แก้ไขให้ทั่วถึง  รวมทั งที่
ท่านสุวิทย์  เสนอด้วย  ขอบคุณครับ 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืเสนอแนะหรือไม่   ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณสมาชิก
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ประธานสภาฯ สภาเทศบาลทุกท่าน  ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ขอปิดการประชุม 
 
 
 
 
 
 

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

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

 


