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รายช่ือผู$เข$าร&วมการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  ๑  ประจําป- พ.ศ.  ๒๕61 
วันท่ี   21  เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕62   เวลา ๑0.๐๐  น. 

ณ   ห$องประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 

*************************** 

ผู$มาประชุม 

๑ นายป�ญญา  มณีรัตน� ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
๒ นายแคล�ว  นุตภูมิ รองประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
๓ นายสอน  เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  เขต 1 
4 นายไพโรจน�  วิมลจิตรสอาด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  เขต 1 
5 นายแซน  ชัยอุดมสิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  เขต 1 
6 นายวสันต�  สมัครเขตร�กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  เขต 2 
7 นางอนงค�  อยู5สุภาพ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  เขต 2 
8 นายพิมาน  เพชรรัตน� สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  เขต 2 
9 นางสาวมาลา  สมศรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  เขต 2 

10 นายชุมพล  ชังชั่ว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  เขต 2 
 
ผู$ลาประชุม 
          

1 นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสด์ิ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  เขต 1 
2 นางมนฤดี  เมณฑ�กูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  เขต 1 

 
ผู$เข$าร&วมประชุม 
 

1 นายวิโรจน�  วิบูลรัตน� นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
2 นายชัยพร  สุจิพิธธรรม รองนายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
3 นายยสพล  ไกรวิริยะ รองนายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
4 นางศิริรัตน�  จุ5นจ5าง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
5 นายเกรียงศักด์ิ  โตวิเศษ เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
6 นายภัทรศักด์ิ  ปทุมวัฒนาวงศ� ปลัดเทศบาลฯ/เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลาดยาว   
7 นางศุภรัตน�  เสือเหลือง หัวหน�าฝGายอํานวยการ  

รก.หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล 
8 นายสมชาย  หงษ�นิกร ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 

รก.ผอ.ผอ.กองการศึกษากองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม 

9 นายบรรณพัฒ  เรืองขํา รก.ผู�อํานวยการกองช5าง 
10 นางแพรวพรรณ  เกษศิลปJ หัวหน�าฝGายบริหารงานการศึกษา 
11 นายเดชมงคล เดิมพยอม หัวหน�าฝGายบริหารงานคลัง 
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12 นายกิจจา โพแดน หัวหน�าฝGายวิชาการและแผนงาน 
13 นายสุรศักด์ิ  ทองอ�น สัตวแพทย�ชํานาญการ  

รก.ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
14 นางสาวศิริกานดา  จุ�ยเปKย เจ�าพนักงานธุรการ 
15 นางพรทิพย�  ลอยบรรดิษฐ ผู�ช5วยเจ�าพนักงานธุรการ 
16 นายเดชา  อินทุรัตน� ชุมชนหนองกวาง 3 
17 นายกิตติพิสิฏฐ�  หงษ�นิกร ชุมชนวัดศรีสุธรรมาราม 
18 นางสาวชุติมา  พะนมมาศ เจ�าหน�าท่ี อปพร. 
19 นายจรัส  ขุนอภัย เจ�าหน�าท่ี อปพร. 

 
เริ่มประชุมเวลา        ๑0.๐๐    น. 
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การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป- พ.ศ.  ๒๕62 
วันท่ี    21  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕62   เวลา ๑0.๐๐  น. 

ณ   ห$องประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 

*************************** 

นายป7ญญา  มณีรัตน8    เรียน  คณะผู�บริหาร   ท5านสมาชิกสภาฯ   
ประธานสภาเทศบาล     เม่ือสมาชิกมาครบองค�ประชุม  ผมขอเปMดการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

   ลาดยาว  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  3  ประจําปK พ.ศ.  ๒๕62 วันท่ี  21  มีนาคม     
   ๒๕62 ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีของสภาเทศบาล   ได�ดําเนินการจัดส5งเอกสารประกอบ  
   วาระการประชุม สภาเทศบาลให�กับทุกท5านทราบแล�วนั้น ขอเชิญเลขนุการ  
   อ5านประกาศ  

นายภัทรศักดิ์ ฯ                  ประกาศอําเภอลาดยาว  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว   
เลขานุการสภาเทศบาล   สมัยวิสามัญ   สมัยท่ี  3  ประจําปK  พ.ศ.  ๒๕62                                             
 ด�วยสภาเทศบาลตําบลลาดยาว    มีความประสงค�ขอเปMดประชุมสภา  สมัยวิสามัญ    

สมัยท่ี 3  ประจําปK 2562  ต้ังแต5วันท่ี  15  มีนาคม 2562   
 เปQนต�นไป  มีกําหนดไม5เกิน  15  วัน เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ5าย ประจําปK

งบประมาณ พ.ศ. 2562   
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖  แห5งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  นายอําเภอลาดยาวจึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลลาดยาว สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําปK  พ.ศ.๒๕62   ต้ังแต5วันท่ี  15 
มีนาคม ๒๕62  เปQนต�นไป มีกําหนดไม5เกิน 15 วัน        
จึงประกาศมาให�ทราบโดยท่ัวกัน   
ประกาศ  ณ  วันท่ี 11   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕62    
                         
    (ลงชื่อ)   นายนพดล  มามาก 
                                        นายอําเภอลาดยาว  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ท่ีประธานจะแจ�งต5อท่ีประชุม 
นายป7ญญา  มณีรัตน8  1.แจ�งประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปK พ.ศ. 261-2564 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4 ประกาศ เม่ือ

วันท่ี 12 กุมภาพันธ� 2562 
  2. แจ�งประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปK พ.ศ. 2561 –2564 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 ประกาศ

เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2562  

ระเบียบวาระท่ี  ๒       เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี ๑  
ประจําปK  พ.ศ. ๒๕62  เม่ือวันท่ี  15  กุมภาพันธ�  ๒๕62 

 
 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประชุมเมื่อวันท่ี 21  มีนาคม  2562 

� 

 
นายป7ญญา  มณีรัตน8 ตามท่ีเจ�าหน�าท่ีสภาเทศบาล ได�จัดส5งสําเนารายงานการประชุมสภาฯ ซ่ึง 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมพิจารณาตรวจแล�ว  และได�ส5งให�กับ 
   สมาชิกทุกท5านได�ตรวจดูถ�อยคําและข�อความล5วงหน�าแล�ว  เชิญท5าน  
   เลขานุการสภา   ดําเนินการ 
 

นายภัทรศักดิ์  ฯ          อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว5าด�วยข�อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล   ท�องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข�อ ๓๓  กําหนดโดยสรุปว5า  รายงานการประชุมทุก 
              คราวจะต�องให�  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  ได�ทําการ  
                        ตรวจสอบแล�วเสนอให�สภาท�องถ่ิน รับรองรายงานการประชุม นั้น   มีสมาชิก   
                                  ท5านใดมีข�อความใดท่ีจะแก�ไข  ขอเชิญท5าน 
                                  สมาชิกได�ตรวจสอบ     เปQนรายหน�า ต้ังแต5หน�าท่ี  ๑  ถึงหน�าท่ี  15 
    หน�า ๑ , ๒ , ๓ ..... ถึง  14  ต5อไปหน�าท่ี 15 

นายป7ญญา  มณีรัตน8   ในหน�าท่ี 15 มีสมาชิกท5านใดจะแก�ไขข�อความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม5  
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญ นายสอน  เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1  
    

นายสอน  เสรีรัฐ   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว คณะผู�บริหาร     
สมาชิกสภาเทศบาล   หัวหน�าส5วนต5างๆ รวมถึงตัวแทนชุมชน 
   ผม นายสอน  เสรีรัฐ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
   ในหน�าท่ี 15 ตรงประโยคท่ีผมพูด “คนท่ีเปQนนักกีฬาจริงๆ เขาจะได�มีเวลา      
   ซ&อม เปลี่ยนเปQน ซ$อม ” และอีกประโยค “เอาเข�าจริงแล�วเวลาเท5านี้ใครๆก็ 
   ซ&อมไม5ทัน เปลี่ยนเปQน ซ$อม ไม5ทัน” ในส5วนของผมนั้นมีเท5านี้ ขอบคุณครับ 
 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 เม่ือไม5มีสมาชิกท5านใด ขอแก�ไขข�อความและถ�อยคําอีก  ผมขอมติจาก            
ประธานสภาเทศบาล    ท่ีประชุมสมาชิกท5านใด   เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
                                 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี  ๑ ประจําปK พ.ศ. ๒๕62   
 เม่ือวันท่ี 15  กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕62  โปรดยกมือข้ึนครับ  
มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาฯ       ยกมือรับรอง  ....... 9 ....... เสียง 
                             ไม5รับรอง        ........ -  ....... เสียง 
                          งดออกเสียง         ........ 1 ....... เสียง 
               รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี  ๑  ประจําปK  พ.ศ. 

๒๕62  วันท่ี  15  กุมภาพันธ�  พ.ศ. ๒๕62 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ   
นายป7ญญา  มณีรัตน8    ไม5มี   
ประธานสภาเทศบาล    

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
 เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ5าย ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไป

ต้ังจ5ายเปQนรายการใหม5  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค5าครุภัณฑ� 
ประเภทค5าครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ประเภทค5าจัดซ้ืออุปกรณ�อ5านบัตรแบบอเนกประสงค� 
(Smart Card Reader) 
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นายป7ญญา  มณีรัตน8   4.1 เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ5าย ประจําปK 
ประธานสภาเทศบาล ฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปต้ังจ5ายเปQนรายการใหม5 แผนงานบริหารงาน   
                              ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป   หมวดค5าครุภัณฑ� ประเภทค5าครุภัณฑ� 
                                  คอมพิวเตอร� ประเภทค5าจัดซ้ืออุปกรณ�อ5านบัตรแบบอเนกประสงค�   
                                  (Smart Card Reader)   
                                  ระเบียบวาระนี้  ขอเชิญท5านนายกเทศมนตรี 
 

นายวิโรจน8  วิบูลรัตน8 เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  
นายกเทศมนตรี ฯ  ผม นายวิโรจน�  วิบูลรัตน�  นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
   เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ5าย ประจําปKงบประมาณ 
   พ.ศ. 2562 ไปต้ังจ5ายเปQนรายการใหม5  หมวดค5าครุภัณฑ�                
   ประเภทค5าครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  ประเภทค5าจัดซ้ืออุปกรณ�อ5านบัตรแบบอเนกประสงค� 
   (Smart Card Reader)  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

       หลักการ 
    ด�วยเทศบาลตําบลลาดยาว  มีความจําเปQนต�องโอนเงินงบประมาณรายจ5าย  
   ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปต้ังจ5ายเปQนรายการใหม5 หมวดค5าครุภัณฑ� 
   คอมพิวเตอร�  ประเภทค5าจัดซ้ืออุปกรณ�อ5านบัตรแบบอเนกประสงค� (Smart  
   Card Reader) เพ่ือใช�จ5ายเปQนค5าจัดซ้ืออุปกรณ�อ5านบัตรแบบอเนกประสงค�  
   (Smart Card Reader) จํานวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 700 บาท รวม 
   เปQนเงิน 4,900 บาท(ตามเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ� 
   คอมพิวเตอร� ประจําปK พ.ศ. 2561 ) เพ่ือใช�ในหน5วยงานต5าง ๆ ของเทศบาล 
   ตําบลลาดยาว  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

    โอนลด  จํานวน  1  รายการ  รวมเปQนเงิน  4,900  บาท 

    รายการท่ี 1  หน5วยงานสํานักปลัดเทศบาล  
    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
    งาน   บริหารท่ัวไป 
    หมวด   เงินเดือน (ฝGายประจํา) 
    ประเภท  เงินประจําตําแหน5ง 
    ต้ังไว�       320,400  บาท 
    งบประมาณคงเหลือก5อนโอน   191,500   บาท 
    ขอโอนลด       4,900   บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน         186,600  บาท 

    โอนเพ่ิม   ต้ังจ5ายเปQนรายการใหม5  จํานวน  1  รายการ  รวมเปQนเงิน  4,900  บาท 

    รายการท่ี 1  หน5วยงานสํานักปลัดเทศบาล 
    แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
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    งาน   บริหารท่ัวไป 
    หมวด   ค5าครุภัณฑ� 
     ประเภท  ค5าครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
 

     รายการค5าจัดซ้ืออุปกรณ�อ5านบัตรแบบอเนกประสงค� (Smart Card Reader)  
    จํานวน 7 เครื่อง  เปQนเงิน  4,900  บาท 
        
      เหตุผล 

    ตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค�ด5วนท่ีสุด ท่ี นว 0023.3/ว 3850 ลงวันท่ี  
   20 กุมภาพันธ� 2562  เรื่อง การยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียนบ�าน 
   และสําเนาบัตรประชาชน) จังหวัดแจ�งให�องค�กรปกครองท่ีมีหน�าท่ี อนุมัติ  
   อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน หรือรับจดแจ�ง ปฏิบัติตามคําสั่ง 
   หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห5งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติม 
   กฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข�อท่ี 17  ลงวันท่ี 4  
   เมษายน 2560 และให�องค�กรปกครองส5วนท�องถ่ินจัดซ้ืออุปกรณ�อ5านบัตร 
   แบบอเนกประสงค� (Smart Card Reader)  เทศบาลตําบลลาดยาว  
   มีหน5วยงานท่ีต�องปฏิบัติหน�าท่ีในการอนุมัติ อนุญาต รับจดทะเบียน หรือ 
   รับจดแจ�ง เช5น งานข้ึนทะเบียนรับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ ผู�พิการ และผู�ปGวยเอดส�  
   ฯลฯ เพ่ือให�การปฏิบัติงานในหน�าท่ีเปQนไปตามคําสั่งหัวหน�ารักษาความสงบ 
   แห5งชาติ  จึงมีความจําเปQนต�องโอนเงินงบประมาณรายจ5ายประจําปK    
   งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือไปต้ังจ5ายเปQนรายการใหม5  หมวดค5าครุภัณฑ� 
   คอมพิวเตอร�  ประเภทค5าจัดซ้ืออุปกรณ�อ5านบัตรแบบอเนกประสงค� (Smart  
   Card Reader) เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ�อ5านบัตรแบบอเนกประสงค� (Smart 
   Card Reader)   จํานวน  7  เครื่อง  

    ซ่ึงการโอนงบประมาณครั้งนี้ เปQนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว5าด�วย 
   วิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส5วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก�ไข 
   เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด4 การโอนและแก�ไขเปลี่ยนแปลง 
   งบประมาณ ข�อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ5าย ในหมวดค5าครุภัณฑ�  
   ท่ีดินและสิ่งก5อสร�าง ท่ีทําให�ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ัง 
   จ5ายเปQนรายการใหม5ให�เปQนอํานาจอนุมัติของสภาท�องถ่ิน 

    จึงเสนอต5อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาวเพ่ือพิจารณาต5อไป 
 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 สําหรับในระเบียบวาระท่ี 4.1 ท5านนายกเทศมนตรีเสนอต5อท่ีประชุม  
ประธานสภาเทศบาล     ไม5ทราบว5ามีสมาชิกท5านใดจะเสนอความเห็นหรือไม5   
 ขอเชิญ นายสอน  เสรีรัตน� สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
 

นายสอน  เสรีรัฐ   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว คณะผู�บริหาร     
สมาชิกสภาเทศบาล   หัวหน�าส5วนต5างๆ รวมถึงตัวแทนชุมชน 
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   ผม นายสอน  เสรีรัฐ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
   ในรายงานการประชุมสภา เล5มนี้ ไม5ได�แจ�งรายละเอียดเก่ียวกับ อุปกรณ�อ5านบัตรแบบ   
    อเนกประสงค� (Smart Card Reader) จํานวน 7 เครื่อง ช5วยชี้แจงรายละเอียดด�วย  
   ครับ 
  

นายป7ญญา  มณีรัตน8 ขอเชิญคณะผู�บริหารเทศบาลตําบลลาดยาว ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล      
 

นายวิโรจน8  วิบูลรัตน8 เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  
นายกเทศมนตรี ฯ  ผม นายวิโรจน�  วิบูลรัตน�  นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
                           ในส5วนนี้ ผมขอให�ทางปลัดเทศบาลตําบลลาดยาว เปQนผู�ชี้แจงครับ 
นายภัทรศักดิ์ ฯ  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว คณะผู�บริหาร     
เลขานุการสภาเทศบาล   ผม นายภัทรศักด์ิ  ปทุมวัฒนาวงศ� ปลัดเทศบาลตําบลลาดยาว 
 ในส5วนของรายละเอียดเก่ียวกับ อุปกรณ�อ5านบัตรแบบอเนกประสงค� (Smart Card 

Reader) จํานวน 7 เครื่อง ขอชี้แจงดังนี้ 
   ระบบเครื่องเสียบบัตรประชาชน (SMART CARD READER) 
   ระบบเครื่องเสียบบัตรประชาชน (Smart card  reader) เปQนเครื่องท่ีสามารถอ5าน
   ข�อมูลแบบสมาร�ทการ�ด ได�อย5างถูกต�องและแม5นยําสําหรับบัตรประชาชนในรุ5นใหม5ๆ 
   จะมีชิปข�อมูลฝ�lงอยู5ซ่ึงเปQนตัวเก็บข�อมูลบัตรไว�ทําให� มีเครื่องอ5านเข�ามาใช�งานได� โดย
   เครื่องอ5านบัตรประชาชน หรือ Smart card  reader มีความสามารถในการดึงข�อมูล
   จากบัตรประชาชน แบบ สมาร�ทการ�ด โดยมีหลักการทํางาน คือสามารถ ดึงข�อมูลจาก
   บัตรประชาชนท่ีเสียบกับเครื่องอ5าน โดยดึงได�ท้ัง ชื่อ-นามสกุล / ท่ีอยู5 / วัน เดือน ปK ท่ี
   เกิด / หน�าตาของบุคคล / วันออกบัตร ออกมาจากบัตร  อีกท้ังยังสามารถลิงค�เข�ากับ
   โปรแกรมอ่ืนๆ เพ่ือเก็บข�อมูลได�เช5น Database ของระบบนั้นในแต5ละสถานท่ีๆ มี 
   Software รองรับ  
   กลุ&มงานท่ีสามารถนําเครื่องอ&านบัตรประชาชนไปประยุกต8ใช$ คือ 

1. โรงพยาบาลต5างๆ 
2. โรงแรม 
3. โรงเรียน 
4. สํานักงานเทศบาล 
5. สํานักงาน เก่ียวกับ Office 
6. สํานักงานกรมท่ีดิน 
7. สํานักงานเขต 
8. องค�การบริหารส5วนตําบล (อบต.) 
9. องค�การบริหารส5วนจังหวัด (อบจ.) 
10. สถานีตํารวจ 
11. กรมทหารต5างๆ 
12. สํานักงานประกันสังคม 
13. ศูนย�โทรศัพท� 
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นายป7ญญา มณีรัตน8 เม่ือไม5มีสมาชิกท5านใด มีข�อคิดเห็นอ่ืนใดอีก  ผมขอมติท่ีประชุม   
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกท5านใด  อนุมัติ       โปรดยกมือ      
              สมาชิกอนุมัติ     ...... 9 ......    เสียง 

สมาชิกท5านใด  ไม5อนุมัติ      โปรดยกมือ    
          สมาชิกไม5อนุมัติ  ....... - .......    เสียง 

                            สมาชิกท5านใด  งดออกเสียง    โปรดยกมือ    
                  งดออกเสียง  ....... 1 ......   เสียง 
มติท่ีประชุม  อนุมัติ  
   รายการค&าจัดซ้ืออุปกรณ8อ&านบัตรแบบอเนกประสงค8 (Smart Card Reader) 
   จํานวน 7 เครื่อง  เปWนเงิน  4,900  บาท 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕      เรื่อง  เรื่องอ่ืนๆ 
นายป�ญญา  มณีรัตน�      มีสมาชิกสภาท�านใด  จะเสนอ เรื่อง อ่ืนๆ   หรือไม�  
ประธานสภาเทศบาล      ขอเชิญ นายพิมาน  เพชรรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
 

นายพิมาน  เพชรรัตน�     เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว คณะผู�บริหาร     
สมาชิกสภาเทศบาล      หัวหน�าส5วนต5างๆ รวมถึงตัวแทนชุมชน  
     ผม นายพิมาน  เพชรรัตน� สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
      -จุดติดต้ังเซิร�ฟเวอร�กล�องโทรทัศน�วงจรปMด ท่ีบ�านพักของประชาชน  ท่ีเขาต�องการให� 
      เอาออกนั้น ตอนนี้ดําเนินการไปถึงไหนแล�ว   
     -โครงการก�อสร)างถนน ค.ส.ล. เส)นหนองกวาง  งบประมาณ 4 ล)านกว�าบาท ท่ีเป/น  
                                 โครงสร)างพ้ืนฐาน ท่ีผ�านการอนุมัติไปแล)ว ดําเนินการถึงไหน   
                                แล)ว เพราะเนื่องจากทางคณะผู)บริหารถึงเวลาใกล)หมดวาระ 
     -เรื่องขยะ อยากให)ผู)บริหารรับผิดชอบ สั่งการ ให)กับเจ)าหน)าท่ี การทําบ�อขยะ 
      อินทรีย  ผมคิดว�าทางหมอเต)ย ทําได) ไม�เกินความสามารถของท�าน แต�อยู�ท่ีว�าทาง 
      ผู)บริหารได)สั่งการหรือยัง หน�วยงานอ่ืนๆเขาต่ืนตัวในเรื่องนี้แล)ว  
      อยากจะฝากไปยังผู)บริหาร หากท�านมีเวลาสักนิด สั่งการให)เจ)าหน)าของท�านได)เร�ง   
      ดําเนินการ หรือขาดบุคลากร ต)องการให)ทางสมาชิกสภาฯ ช�วยดูแล ประชุม   
      ปรึกษาหารือ แก)ไขป;ญหาต�างๆ ก็ให)บอกได)เพราะผมคิดว�าจะทําให)โครงการ 
      ต�างๆ รวดเร็วข้ึน 
นายป�ญญา  มณีรัตน�      มีสมาชิกสภาท�านใด  จะเสนอ เรื่อง อ่ืนๆ   หรือไม�  
ประธานสภาเทศบาล      ขอเชิญ นายวสันต  สมัครเขตร กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
 

นายวสันต� สมัครเขตร�กิจ     เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว คณะผู�บริหาร     
สมาชิกสภาเทศบาล      หัวหน�าส5วนต5างๆ และผู�ทรงเกียรติทุกท5าน  
      ผม นายวสันต  สมัครเขตร กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
      โครงการก�อสร)างถนน ค.ส.ล. เส)นหนองกวางนั้น ผ�านการอนุมัติสมาชิกสภา 
      เทศบาลนานมากแล)ว งบประมาณท่ีออกไปแล)วทําไมยังไม�ขับเคลื่อน 4 ล)านกว�า 
      บาท เม่ือไหร�จะ ดําเนินการเพราะชาวบ)านเขาเดือดร)อน  
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      เรื่องต�อมา ขอดีใจกับหน�วยงานท่ีเข)าไปขับเคลื่อน กําจัดต)นไม) ใบไม) ปรับเปลี่ยนให)   
      ดูโล�ง ท�านหมอเต)ย ท�านสุชินต)องขอชมเชย โทรมารายงานตลอดเวลาว�าไป   
      ดําเนินการตรงไหนมาแล)ว คนทํางานแบบนี้น�าชื่นชม และน�าจะเลื่อนข้ัน ผมขอฝาก   
      ไว)เท�านี้ครับ  
 

นายป�ญญา  มณีรัตน�      มีสมาชิกสภาท�านใด  จะเสนอ เรื่อง อ่ืนๆ   หรือไม�  
ประธานสภาเทศบาล      หากไม�มี ขอเชิญทางคณะผู)บริหารเทศบาลตําบลลาดยาว ข้ีแจงด)วยครับ 
 

นายวิโรจน8  วิบูลรัตน8 เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  
นายกเทศมนตรี ฯ  ผม นายวิโรจน�  วิบูลรัตน�  นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
 ต�องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ สําหรับข�อเสนอแนะ 
 เรื่องจุดติดต้ังเซิร�ฟเวอร�ของบ�านนายวิชัย  อินทุรัตน� ชุมชนหนองกวาง ทางเทศบาล

ได�รับเรื่องแล)ว แต�ยังไม�ติดต�อไม�ได) ไม�ต)องห�วงครับ หากต)องการให)รื้อถอน สามารถทํา
ได)ครับแต�มันมีเรื่องงบประมาณเข)ามา ตอนแรกท่ีขอทางเทศบาลฯ ว�าต)องการกล)อง
CCTVไปติดในชุมชน เราก็ดําเนินการให) แต�เวลาไม�ต)องการก็อยากให)เห็นใจทางเราด)วย 

 เรื่องขยะ เห็นถึงความสําคัญในเรื่องป;ญหาขยะ การท่ีเราพาไปศึกษาดูงานเรื่องขยะ
หลายๆท่ีนั้น เราก็นําความรู)มาปรับใช) ทางเทศบาลก็สั่งการให)เจ)าหน)าท่ีท่ีรับผิดชอบเร�ง
ดําเนินการ แต�การจะทําให)ทุกคนตระหนักถึงสิ่งสําคัญของการแยกขยะนั้น มันต)องมี
การปลูกฝ;ง และมีจิตสํานึก ไม�ใช�จะทําวันเดียวแล)วได)เลย 

 เรื่องโครงการก�อสร)างถนน ค.ส.ล. เส)นหนองกวาง ในฐานะท่ีผมเป/นผู)บริหารผมก็เร�ง
ติดตามงาน เพราะรู)ว�าถนนเส)นนั้นชาวบ)านเดือดร)อน เจ)าหน)าท่ีผู)รับผิดชอบก็กําลัง
ดําเนินการอยู�เช�นกันครับ 

 

นายป�ญญา  มณีรัตน�     ขอบคุณทางคณะผู)บริหาร และเจ)าหน)าท่ี ท่ีชี้แจงในข)อเสนอแนะต�างๆครบแล)ว  
ประธานสภาเทศบาล     มีสมาชิกสภาท�านใด  จะเสนอ เรื่อง อ่ืนๆ   หรือไม�  
 -ถ)าไม�มี      ผมขอป@ดการประชุม 
 
เลิกประชุม                   เวลา  12.00  น. 
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