รายชื่อผูเขารวมรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําป( พ.ศ. ๒๕62
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ2 พ.ศ. ๒๕62 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
***************************
ผูมาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นายปญญา มณีรัตน
นายแคลว นุตภูมิ
นายสอน เสรีรัฐ
นายชุมพล ชังชั่ว
นายไพโรจน วิมลจิตรสอาด
นายแซน ชัยอุดมสิน
นายพิมาน เพชรรัตน
นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์
นางมนฤดี เมณฑกูล
นายวสันต สมัครเขตรกิจ
นางอนงค อยู=สุภาพ
นางมาลา แกวไพรัช
นายวิโรจน วิบูลรัตน
นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ

ผูเขารวมประชุม
๑ นายชัยพร สุจิพิธธรรม
๒ นายยสพล ไกรวิริยะ
๓ นางศิริรัตน จุ=นจ=าง
๔ นายเกรียงศักดิ์ โตวิเศษ
5 นางศุภรัตน เสือเหลือง
6
7
8

นางขวัญใจ ไกรวิริยะ
นายบรรณพัฒ เรืองขํา
นางแพรวพรรณ เกษศิลปI

ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
รองประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
หัวหนาฝEายอํานวยการ
รก.หน.สํานักปลัดเทศบาล
ผอ.กองการศึกษา
รก.ผูอํานวยการกองช=าง
หัวหนาฝEายบริหารการศึกษา

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ประชุมวันที่ 15 กุมภาพันธ& 2562

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

นายเดชมงคล เดิมพยอม
นายกิจจา โพแดน
นางมนัสนันท สุวรรณรัตน
นางสาวศิริกานดา จุยเปJย
นางพรทิพย ลอยบรรดิษฐ
นางสายหยุด ลอยสงเคราะห
นางมานี ตั้งทัศนา
นางสาวอรณิษฐ โพธิ์ทรง
นางทวี ศรีเมือง
นางพเยาว สิทธิธูรณ
นางสาวชุติมา พนมมาศ

หัวหนาฝEายบริหารงานคลัง
หัวหนาฝEายแผนงานและงบประมาณ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

เจาพนักงานธุรการ
ผูช=วยเจาพนักงานธุรการ
ชุมชนหนองกวาง 1
ชุมชนตลาดกลาง
ชุมชนวัดลาดยาว
ชุมชนบานหัวยาง
ประธานอสม.เทศบาลตําบลลาดยาว
เจาหนาที่ อปพร.

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ประชุมวันที่ 15 กุมภาพันธ& 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําป( พ.ศ. ๒๕62
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ2 พ.ศ. ๒๕62 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
***************************

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ2 กราบเรียน ท+านประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว รองประธานสภาเทศบาลตําบล
เลขานุการฯ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว ผู0บริหารท0องถิ่นพร0อมคณะ หัวหน0าส+วนราชการทุกท+าน กระผม

นายป;ญญา มณีรัตน2
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ& เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลาดยาว ได0ตรวจสอบรายชื่อผู0เข0าร+วม
ประชุมในวันนี้ ผลปรากฏว+าครบองค&ประชุม ในลําดับถัดไป ขอกราบเรียนเชิญ ท+านประธานสภา
เทศบาล ฯ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ต+อไป
กราบบูชาพระรัตนตรัย

นายป;ญญา มณีรัตน2 เรียน คณะผู0บริหาร ท+านสมาชิกสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาวมาครบองค&ประชุม ผมขอเป=ดการประชุมสภาเทศบาลตําบล
ลาดยาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําป? พ.ศ. ๒๕62 วันที่ 15 กุมภาพันธ& ๒๕62 ซึ่งฝEาย
เลขานุการ ฯ ได0ดําเนินการจัดส+งเอกสารประกอบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาวให0ทุก
ท+านทราบแล0วนั้น ในวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาวมาเข0าประชุมครบองค&
ประชุม เชิญเลขานุการสภาฯ อ+านประกาศ ฯ
นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ2 ประกาศสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
เลขานุการ ฯ
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป? พ.ศ. ๒๕62

ตามที่สภาเทศบาลตําบลลาดยาว ได0ประกาศกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป? พ.ศ.๒๕
62 โดยการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก กําหนดไว0ตั้งแต+วันที่ ๑ กุมภาพันธ& – 2 มีนาคม ๒๕62
มีกําหนดไม+เกิน 30 วัน นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห+งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก0ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว+าด0วยข0อบังคับการประชุม สภา
ท0องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก0ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข0อ 22 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป? พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแต+วันที่ ๑ กุมภาพันธ& - 2 มีนาคม
2562 มีกําหนดไม+เกิน 30 วัน
จึงประกาศมาให0ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕62
(ลงชื่อ) นายปRญญา มณีรัตน& ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ประชุมวันที่ 15 กุมภาพันธ& 2562

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม

นายป;ญญา มณีรัตน2 -ขอแนะนําข0าราชการบรรจุใหม+ นางสาวมนัสนันท& สุวรรณรัตน& ตําแหน+ง นักวิเคราะห&นโยบาย
ประธานสภาเทศบาลฯ และแผนชํานาญการ สังกัด กองวิชาการและแผนงาน ขอเชิญแนะนําตัว
นางสาวมนัสนันท2 สุวรรณรัตน2 เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว คณะผู0บริหารเทศบาล
นักวิเคราะห2นโยบายและแผน ตําบลลาดยาว ปลัดเทศบาล ผู0อํานวยการกองทุกกอง หัวหน0าส+วนราชการ และตัวแทน
ชุมชนทุกท+านค+ะ
ดิฉันนางสาวมนัสนันท2 สุวรรณรัตน2 ตําแหนง นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการ
สังกัดกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลลาดยาว ย0ายมาจากเทศบาลตําบลอุดมธัญญา
อําเภอตากฟTา จังหวัดนครสวรรค& ขอบคุณค+ะ
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ

นายป;ญญา มณีรัตน2 2.1 ญัตติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประธานสภา
เทศบาลฯ
ครัง้ ที่ ๑ ประจําป? พ.ศ. ๒๕61 เมื่อวันที่ ๒4 ธันวาคม ๒๕61
ตามที่ฝEายเลขาฯ ได0จัดส+งสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมพิจารณาตรวจแล0ว และได0ส+งให0กับสมาชิกทุกท+าน ได0ตรวจดูถ0อยคําและข0อความ
ล+วงหน0าแล0ว เชิญท+านเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ
นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ2 อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว+าด0วยข0อบังคับการประชุมสภาท0องถิ่น
เลขานุการฯ
พ.ศ.๒๕๔๗ ข0อ ๓๓ กําหนดโดยสรุปว+า รายงานการประชุมทุกคราวจะต0องให0คณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมสภา ได0ทําการตรวจสอบแล0วเสนอให0สภาท0องถิ่นรับรองรายงานการประชุม นั้น มี
สมาชิกท+านใดมีข0อความใดที่จะแก0ไข ขอเชิญท+านสมาชิกได0ตรวจสอบเปVนรายหน0า ตั้งแต+หน0าที่ ๑
ถึงหน0าที่ 14
สมาชิกตรวจรายงานการประชุมเปVนรายหน0า หน0าที่ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10
นายป;ญญา มณีรัตน2 ในรายหน0าที่ 10 มีสมาชิกท+านใดจะแก0ไขข0อความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม+
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญ นายแคล0ว นุตภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 (รองประธานสภาฯ)
นายแคลว นุติภูมิ
รองประธานสภาฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู0บริหารเทศบาลตําบลลาดยาว
กระผม นายแคล0ว นุตภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
ในหน0าที่ 10 บรรทัดที่ 7 นับจากบรรทัดล+างขึ้นมาครับ
ขอให0แก0ไขจากนายแคล0ว นุตภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
เปVนเขต 1 ขอบคุณครับ
นายป;ญญา มณีรัตน2 เลขานุการสภาฯ จดบันทึกข0อความที่ต0องแก0ไข ในรายหน0าที่ 10 ด0วยครับ ต+อไปให0เลขานุการสภา แจ0ง
ประธานสภาเทศบาลฯ รายหน0ารายงานการประชุมสภาต+อเลยครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ประชุมวันที่ 15 กุมภาพันธ& 2562

นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ2 ขอเชิญท+านสมาชิกได0ตรวจสอบเปVนรายหน0าต+อไปครับ หน0าที่ 11 , 12 , 13 และหน0าที่ 14
เลขานุการฯ
ต+อจากรายงานการประชุมในหน0าที่ 14 (หน0าสุดท0าย) เปVนเอกสารแนบท0าย

1. ภาพถ+ายบริเวณบ0านหมวดเป?Xยก (ชุมชนหนองกวาง 3) จากนายวสันต& สมัครเขตร&กิจ สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
2. -บันทึกข0อความ ที่ นว61204/217 วันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่องรายงานโครงการก+อสร0าง
ถนน ค.ส.ล. สายหนองไทร – ดอนธาตุ
-สรุปผลการประมาณราคาโครงการก+อสร0างถนนสายหนองไทร – ดอนธาตุ
นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป? 2561
เลขานุการฯ
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 มีข0อความที่ต0องแก0ไข ในรายหน0าที่ 10 เพียงหน0าเดียว ขอบคุณครับ

นายป;ญญา มณีรัตน2 เมื่อไม+มีสมาชิกท+านใด ขอแก0ไขข0อความและถ0อยคํา ผมขอมติจากที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว ท+านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป? พ.ศ. ๒๕61 เมื่อวันที่ ๒4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.
๒๕61 โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาฯ

ยกมือรับรอง
ไมรับรอง
งดออกเสียง

......9..... เสียง
......-...... เสียง
......1..... เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องที่เสนอใหม
นายป;ญญา มณีรัตน2 3.1 ญัตติขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําป? พ.ศ. 2561และสมัยสามัญ
ประธานสภาเทศบาลฯ สมัยแรก ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบฯ ให0ที่ประชุมทราบ
นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ2 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าด0วยข0อบังคับการประชุมสภาท0องถิ่น พ.ศ.
เลขานุการฯ
๒๕๔๗ แก0ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได0กําหนดเกี่ยวกับเรื่องการกําหนดสมัย

ประชุมสามัญ ประจําป?ไว0 ดังนี้
ข0อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท0องถิ่นแล0ว ให0สภาท0องถิ่นเลือกรองประธานสภาท0องถิ่น เลขานุการสภา
ท0องถิ่น และให0ประธานสภาท0องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้
(๒) สําหรับเทศบาล ให0สภาเทศบาลกําหนดว+าการประชุมสมัยสามัญประจําป?แต+ละสมัยในป?
นั้น จะเริ่มเมื่อใด แต+ ละสมัย ในป? นั้ นมี กํา หนดกี่ วัน กั บให0 กํา หนดวั นเริ่ มประชุ มสมั ยประชุ มสามั ญ
ประจําป?สมัยแรกของป?ถัดไปและมีกําหนดกี่วัน
การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมให0เปVนไปตามที่กฎหมาย ว+าด0วยองค&กรปกครองส+วน
ท0องถิ่นกําหนด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๒๔ ในป?หนึ่งให0มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญประจําป?ให0สภาเทศบาลกําหนด
และวรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให0มีกําหนดไม+เกินสามสิบวัน แต+ถ0าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต0องได0รับอนุญาตจากผู0ว+าราชการจังหวัด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ประชุมวันที่ 15 กุมภาพันธ& 2562

นายป;ญญา มณีรัตน2 - เพื่อปฏิบัติให0เปVนไปตามระเบียบฯ และกฎหมายที่กําหนด จึงขอปรึกษาสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลตําบลลาดยาว ทุกท+านเกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป? ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ การประชุมสมัยสามัญ ประจําป? พ.ศ. ๒๕62 นี้ จะกําหนดกี่สมัย ในแต+ละสมัยจะเริ่ม
เมื่อใด แต+ละสมัยมีกําหนดไม+เกิน 30 วัน
ประเด็นที่ ๒ การกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของป? พ.ศ. ๒๕63 จะเริ่มเมื่อใด ขอเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เสนอความเห็นในประเด็นที่ ๑ และ ๒
ขอเชิญนางมนฤดี เมณฑ&กูล สมาชิกสภาเทศบาตําบลลาดยาว เขต 1
นางมนฤดี เมณฑ2กูล เรียน ท+านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท+านสมาชิกสภาเทศบาลผู0ทรงเกียรติทุกท+าน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันนางมนฤดี เมณฑ&กูล สมาชิกสภาเทศบาตําบลลาดยาว เขต 1
ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป? พ.ศ. ๒๕62 ดังนี้
๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต+วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕62
เปVนต0นไป มีกําหนด 30 วัน
๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต+วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕62
เปVนต0นไป มีกําหนดไม+เกิน 30 วัน
๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต+วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕62
เปVนต0นไป มีกําหนดไม+เกิน 30 วัน
และขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป? พ.ศ. ๒๕63 เริ่มตั้งแต+วันที่
๑ กุมภาพันธ& ๒๕63 เปVนต0นไป มีกําหนดไม+เกิน 30 วัน
นายป;ญญา มณีรัตน2 ขอผู0รับรองด0วยครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ 1. นายแคล0ว นุตภูมิ สมาชิกสภาเทศบาตําบลลาดยาว เขต 1
2. นายแซน ชัยอุดมสิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
นายป;ญญา มณีรัตน2 - มีท+านใดจะเสนออีกหรือไม+ครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ - ถ0าไม+มี - ผมขอมติที่ประชุม ตามที่ ท+านสท. มนฤดี เมณฑ&กูล เสนอ
สมาชิกท+านใด เห็นชอบ โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ .......9...... เสียง
สมาชิกท+านใด ไม+เห็นชอบ โปรดยกมือ สมาชิกไม+เห็นชอบ ........-....... เสียง
งดออกเสียง
.......1...... เสียง
มติที่ประชุม

- วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕62 เปEนตนไป
- วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕62 เปEนตนไป
- วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕62 เปEนตนไป
และขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป( พ.ศ.
๒๕63 ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ2 ๒๕63 เปEนตนไป แตละสมัยมีกําหนดไมเกิน 30 วัน
นายป;ญญา มณีรัตน2 3.2 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ+าย เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาลฯ รายจ+าย เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ&คอมพิวเตอร&
จํานวน 1 รายการ (กองคลัง)
ในญัตตินี้ขอเชิญท+านนายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ประชุมวันที่ 15 กุมภาพันธ& 2562

นายวิโรจน2 วิบูลรัตน2
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ท+านประธานสภาเทศบาล ท+านสมาชิกสภาเทศบาล ผู0ทรงเกียรติทุกท+าน
ผมขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ งบลงทุน ประเภท
ครุภัณฑ&คอมพิวเตอร& จํานวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
ข0 า พเจ0 า ขอเสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ แ ก0 ไขเปลี่ ย นคํ า ชี้ แ จงแปลงงบประมาณรายจ+ า ยประจํ า ป?
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ&
คอมพิวเตอร& โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ด0วยเทศบาลตําบลลาดยาว มีความจําเปVนต0องขออนุมัติแก0ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ+ายประจําป?งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน
ประเภทครุภัณฑ&คอมพิวเตอร& จํานวน 1 รายการ ดังนี้
ขอความเดิม
๑. ค+าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร&สํานักงาน
จํานวน 30,๐๐๐ บาท
-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร&สําหรับสํานักงานประมวลผลแบบที่ 2 จอขนาดไม+น0อยกว+า 19
นิ้ ว จํ า นวน 1 เครื่ อ ง (ตามราคาเกณฑ& ม าตรฐานราคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ&
คอมพิวเตอร&ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจําป? พ.ศ. 2561 ) ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ0อมแนวทางการ
จั ด ทํ า งบประมาณรายจ+ า ยประจํ า ป? ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค& ก รปกครองส+ ว นท0 อ งถิ่ น
(แผนพัฒนาสี่ป? พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน0า 4 )
ขอความใหม
๑. ค+าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร&สํานักงาน
จํานวน 23,๐๐๐ บาท
-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร&สําหรับสํานักงานประมวลผลแบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม+
น0อยกว+ า 19 นิ้ว จํ า นวน 1 เครื่ อง (ตามราคาเกณฑ& มาตรฐานราคากลางและคุ ณลักษณะพื้ น ฐาน
ครุภัณฑ&คอมพิวเตอร&ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจําป? พ.ศ. 2561 ) ปฏิบัติตาม
หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวั น ที่ 6 มิ ถุน ายน 2561 เรื่ อง ซั กซ0 อ ม
แนวทางการจัด ทํางบประมาณรายจ+ายประจํ าป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค& กรปกครองส+ว น
ท0องถิ่น (แผนพัฒนาสี่ป? พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน0า 4 )
เหตุผล
เนื่ อ งจากคณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร& ข องหน+ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด (จังหวัดนครสวรรค&) ประชุมครั้งที่ 1 /2562 ลงวันที่ 25 มกราคม
2562ได0พิจารณาให0ปรับลดคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร&จากแบบที่ 2 เปVนแบบที่ 1 ซึ่งสามารถ
รองรับการปฏิบัติงานของงานพัสดุ กองคลังได0
ซึ่งการแก0ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ+ายประจําป?ในครั้งนี้ อํานาจอนุมัติเปVนของ
สภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าด0วยวิธีการงบประมาณขององค&กรปกครองส+วน
ท0องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก0ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข0อ ๒๙ การแก0ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ+ายในหมวดค+าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก+อสร0าง ที่ทําให0ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก+อสร0าง ให0เปVนอํานาจอนุมัติของสภาท0องถิ่น
ขอได0โปรดนําเสนอต+อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เพื่อพิจารณาต+อไป

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ประชุมวันที่ 15 กุมภาพันธ& 2562

นายป;ญญา มณีรัตน2 ตามที่นายกเทศมนตรี ได0เสนอญัตติ ไม+ทราบว+ามีสมาชิกท+านใดมีข0อคิดเห็นหรือไม+
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญ นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู0บริหาร และเจ0าหน0าที่เทศบาลตําบลลาดยาว
สมาชิกสภาเทศบาล
รวมถึงตัวแทนชุมชนทั้ง 15 ชุมชน
กระผม นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
ตามที่ ท+ า นนายกเทศมนตรี ตํ า บลลาดยาว ได0 อ+ า นญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ+ า ย
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ+าย เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ&
คอมพิวเตอร& จํานวน 1 รายการ (กองคลัง)
เดิม ค+าจัดซื้อคอมพิวเตอร&สํานักงาน จํานวน 30,000 .- บาท
เพื่ อจั ดซื้ อเครื่ องคอมพิว เตอร& สํา หรั บสํ า นักงานประมวลผลแบบที่ 2 จอขนาดไม+ น0อยกว+า 19 นิ้ ว
จํานวน 1 เครื่อง
เปลี่ยนแปลง เปVนค+าจัดซื้อคอมพิวเตอร&สํานักงาน จํานวน 23,000 .- บาท
เพื่ อจั ดซื้ อเครื่ องคอมพิว เตอร&สํ าหรับ สํา นั กงานประมวลผลแบบที่ 1 จอขนาดไม+น0 อยกว+า 19 นิ้ ว
จํานวน 1 เครื่อง เนื่องจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร&ของหน+วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ให0พิจารณาปรับลดคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร&จากแบบที่ 2
เปVนแบบที่ 1 ซึ่งสามารถรองรับการปฏิบัติงานของงานพัสดุ กองคลังได0
กระผมอยากทราบรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร&สําหรับสํานักงานประมวลผลแบบที่ 1 และ 2
ต+างกันอย+างไร เพราะไม+ได0แนบรายละเอียดอะไรให0ผมเข0าใจ ฝากท+านประธานสภา ให0ผู0เกี่ยวข0องชี้แจง
ด0วยครับ
นายป;ญญา มณีรัตน2 เชิญนายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ& ชี้แจงในฐานะผู0อํานวยการกองคลัง
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญครับ
นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ2 เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาวทุกท+านครับ
เลขานุการฯ
กระผมนายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ& ผู0อํานวยการกองคลัง

ทางเจ0าหน0าที่รับผิดชอบได0เข0าร+วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร&สํานักงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง ราคา 30,000.- บาท (ตามราคาเกณฑ&มาตรฐาน
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ&คอมพิวเตอร&ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมประจําป? พ.ศ. 2561 )ซึ่งผลการพิจารณาจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร&ของหน+วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด (จังหวัดนครสวรรค&) ประชุม
ครั้งที่ 1 /2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 ได0พิจารณาให0ปรับลดคุณสมบัติของเครื่อง
คอมพิวเตอร&จากแบบที่ 2 เปEนแบบที่ 1
เครื่องคอมพิวเตอร&สําหรับสํานักงานประมวลผลแบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม+น0อยกว+า 19 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง (ตามราคาเกณฑ&มาตรฐานราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ&
คอมพิวเตอร&ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจําป? พ.ศ. 2561 ) ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ0อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ+ายประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค&กรปกครองส+วนท0องถิ่น
(แผนพัฒนาสี่ป? พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน0า 4 ) รายละเอียดแจ0งไว0
ชัดเจนครับ ขอบคุณครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ประชุมวันที่ 15 กุมภาพันธ& 2562

นายป;ญญา มณีรัตน2 ขอบคุณท+าน ผอ.กองคลัง ที่ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร&สําหรับสํานักงานประมวลผล
ประธานสภาเทศบาลฯ แบบที่ 2 และมติที่ประชุมจากจังหวัดได0พิจารณาปรับลดเปVนเครื่องคอมพิวเตอร&สําหรับสํานักงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 มีสมาชิกทานใด
ขอเชิญ นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู0บริหาร และเจ0าหน0าที่เทศบาลตําบลลาดยาว
สมาชิกสภาเทศบาล
รวมถึงตัวแทนชุมชนทั้ง 15 ชุมชน

ถ0าหากว+ามติที่ประชุมสรุปมาโดยไม+มีคอมพิวเตอร&สํานักงานประมวลผลแบบที่ 1 ก็ให0ยึดจากที่ท+าน
นายกฯได0ชี้แจงไว0 คือเครื่องคอมพิวเตอร&สําหรับสํานักงานประมวลผลแบบที่ 2 และขอปรับลดเปVน
เครื่องคอมพิวเตอร&สําหรับสํานักงานประมวลผลแบบที่ 1 ขอบคุณครับ
นายป;ญญา มณีรัตน2 มีสมาชิกสภาเทศบาลท+านใด จะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม+
ประธานสภาเทศบาลฯ
- เมื่อไม+มีสมาชิกท+านใดมีข0อคิดเห็นอื่นใดอีก ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท+านใด เห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือ
สมาชิกอนุมัติ
- สมาชิกท+านใด เห็นควรไม+อนุมัติ โปรดยกมือ สมาชิกไม+อนุมัติ
งดออกเสียง

.......9...... เสียง
.......-....... เสียง
.......3....... เสียง

มติที่ประชุม

อนุมัติ แก0ไขเปลี่ยนคําชี้แจงแปลงงบประมาณรายจ+ายประจําป?งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ&คอมพิวเตอร&

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง อื่นๆ

นายป;ญญา มณีรัตน2 ในระเบียบวาระนี้มีผู0บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท+านใด จะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม+
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเรียนเชิญ นางมนฤดี เมณฑ&กูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
นางมนฤดี เมณฑ2กูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียน ท+านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท+านสมาชิกสภาเทศบาลผู0ทรงเกียรติทุกท+าน
ดิฉันนางมนฤดี เมณฑ&กูล สมาชิกสภาเทศบาตําบลลาดยาว เขต 1
ดิฉันมีข0อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกีฬาชุมชนที่ผ+านมา ดิฉันไม+ได0รับหนังสือ อยากทราบว+าได0มีเจ0าหน0าที่ไป
ส+งหนังสือหรือไม+ หรือฝากหนังสือไว0กับใคร ขอบคุณค+ะ

นายป;ญญา มณีรัตน2 มีสมาชิกสภาเทศบาลท+านใด จะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม+ เชิญท+านสมาชิก เสนอต+อทีเดียว
ประธานสภาเทศบาลฯ เลยครับ จะได0ให0ทางคณะผู0บริหารและผู0เกี่ยวข0องชี้แจงทีเดียว
ขอเชิญนายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
นายสอน เสรีรัฐ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว คณะผู0บริหาร หัวหน0าส+วนต+างๆ
รวมถึงตัวแทนชุมชน
ผม นายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
ภาพถ+ายที่แนบมาในรายงานการประชุม ผมไม+อ+านดูมันเปVนโครงการเรื่องถนน สายหนองไทร –
ดอนธาตุ จริงๆน+าจะลงรายละเอียดให0ชัดเจนว+าภาพที่แนบมาตั้งอยู+ที่ไหน ขอบคุณครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ประชุมวันที่ 15 กุมภาพันธ& 2562

นายป;ญญา มณีรัตน2 ขอเชิญ นายวสันต& สมัครเขตร&กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายวสันต2 สมัครเขตร2กิจ เรียนประธานสภาเทศบาล เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล ที่เคารพ ตลอดจนคณะผู0บริหารตําบล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลาดยาว หัวหน0าส+วน เจ0าหน0าที่ รวมถึงตัวแทนชุมชนต+างๆ
กระผม นายวสันต& สมัครเขตร&กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
เรื่องการถอดรายงานการประชุม ผมอยากจะให0ใส+ใจให0กลั่นกรองคําพูดให0ดีๆ คําพูดที่สมาชิกพูด
และคณะผู0บริหารพูดนั้นมากมายมหาศาล ไม+ว+าจะเปVนสมาชิกพูดก็ดี คณะผู0บริหารพูดก็ดี มันจะทํา
ให0เกิดความเสียหายกับชุมชนเขา เขาเดือดร0อน เขารอความช+วยเหลืออยู+
เท0าความไปถึงรูปถ+ายที่ผมส+งให0นั้นเปVนบริเวณหน0าบ0านของหมวดเป?Xยก ผมถึงบอกว+าไม+ว+าจะเปVน
ประธานสภาพูดก็ดี สมาชิกพูดก็ดี คณะผู0บริหารพูดก็ดี คําพูดเหล+านี้มันมีความสําคัญ เพราะมัน
เสียหายกับชาวชุมชนที่เข0าเดือดร0อนเขารอโอกาส และมันไม+ใช+หน0าที่ของผมที่จะต0องมาบรรยายหรือ
เขียนอะไร เปVนหน0าที่ของเจ0าหน0าที่ที่บันทึกรายงานและถอดรายงานการประชุม
อีกเรื่อง คือคําร0องที่ชาวบ0านมาเขียนไว0 ไม+ว+าจะเปVนเรื่องถนน , ไฟฟTา , ต0นไม0 , กิ่งไม0 , สายไฟ , ขยะ
อยากจะฝากไปยังคณะผู0บริหารช+วยให0ความสําคัญกับความเดือดร0อน ความต0องการของชาวบ0าน
อย+างเร+งด+วนด0วย
อีกเรื่องครับ เมื่อเช0าผมผ+านไปหน0าวัดใหญ+ (วัดลาดยาว) ผมไปดูที่ทําถนนแอสฟRสต& ขอชื่นชมคณะ
ผู0บริหารว+าทําดี ดีมากๆ ทําแล0วรถวิ่งแจcวเลย ไม+ใช+ว+าผมจะพูดแต+เรื่องไม+ดี เรื่องดีชื่นชมผมก็มาพูด
ขอย0อนมาเรื่องฝาท+อ ช+วยเร+งแก0ไข กลางคืนรถขับผ+านไปเหยียบเสียงดังชาวบ0านก็นอนไม+หลับ ผมก็
นอนไม+หลับ ฝากท+านประธานสภาไปยังผู0บริหารด0วยครับ ขอบคุณครับ
นายป;ญญา มณีรัตน2 ขอเชิญ นายพิมาน เพชรรัตน& สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายพิมาน เพชรรัตน2 เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว คณะผู0บริหาร หัวหน0าส+วนต+างๆ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ รวมถึงตัวแทนชุมชน
ผม นายพิมาน เพชรรัตน& สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
-เรื่องจุดติดตั้งเซิร&ฟเวอร& กล0องวงจรป=ด CCTV อยากให0ทางคณะผู0บริหาร และเจ0าหน0าที่ไปสํารวจ
ณ ปRจจุบัน บ0าน ชุมชน หรือสถานที่ต+างๆที่ติดตั้งเดิมนั้น ยังต0องการให0ติดตั้งเซิร&ฟเวอร&อยู+อีกหรือไม+
-เรื่องโรงเรียนสร0างสุข ผู0สูงวัย (โรงเรียนผู0สูงอายุ) ผมอยากฝากให0คณะผู0บริหารช+วยดูแลนักเรียน
รุ+นที่ 1 ที่กําลังจะจบการศึกษา ให0เรียบร0อย ก+อนที่จะมีรุ+นที่ 2 และรุ+นต+อๆไป เพราะมันจะมีกลุ+ม
ผู0สูงอายุ กลุ+มที่จะมาประจํา เพียงกลุ+มๆเดียว ผมอยากจะให0งบประมาณเข0าถึงผู0สูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลลาดยาวที่ยังไม+เคยได0เข0าศึกษาที่โรงเรียนได0มีโอกาสทุกคน
-เรื่องขยะ พื้นที่ข0างเคียงเขานําร+องไปถึงไหนต+อไหนแล0ว ขยะถ0าไม+แยกประเภทก็ไม+เก็บให0 ผมอยากจะ
ทราบว+าทางเทศบาลได0ดําเนินการไปถึงไหนแล0ว เพราะอีกไม+กี่วันนี้เราก็จะไปศึกษาดูงานเรื่องขยะ และ
เมื่อเรากลับมาก็อยากจะให0นําความรู0มาปรับใช0และพัฒนาบ0านเมืองเราด0วย เจ0าหน0าที่ของเราต0องลง
พื้นที่ให0ข0อมูล ประชาสัมพันธ&ให0ชาวบ0านรับทราบเกี่ยวกับความสําคัญของการแยกขยะ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ประชุมวันที่ 15 กุมภาพันธ& 2562

นายป;ญญา มณีรัตน2 ขอเชิญนายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสอน เสรีรัฐ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว คณะผู0บริหาร หัวหน0าส+วนต+างๆ
รวมถึงตัวแทนชุมชน
ผม นายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
ผมได0มีโอกาสได0ไปดูถนนเส0นข0างวัดใหญ+(วัดลาดยาว) ผมเคยบอกหลายครั้งแล0วว+าการทําถนน เราต0อง
ดูทิศทางน้ําว+าเวลาฝนตก , น้ําท+วม ทิศทางน้ําจะเข0าบ0านชาวบ0านหรือระบายลงท+อ หรือไม+
ผมไปดูมาควรจะทําพื้นผิวถนนให0มันสโลปเข0าท+อระบายน้ํา ปTองกันน้ําท+วมขัง แต+นี้ถ0าฝนตกหนักขึ้นมา
ก็ไหลเข0าบ0านเขา ผมอยากจะให0ประธานสภาฯ เจ0าหน0าที่ เข0าไปดูกับผม ฝากไว0เท+านี้ครับ

นายป;ญญา มณีรัตน2 ขอเชิญนางมาลา แก0ไพรัช สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางมาลา แกวไพรัช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว คณะผู0บริหาร เจ0าหน0าที่
รวมถึงกรรมการชุมชนทุกท+าน
ดิฉัน นางมาลา แก0วไพรัช สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
ขอขอบคุณทางกองช+างทุกท+าน เรื่องการแก0ปRญหาท+อระบายน้ําเสีย และหลอดไฟที่เสีย รับแจ0งและรีบ
แก0ไขให0ทันที ขอให0ทําแบบนี้ตลอดไปค+ะ ขอบคุณคะ

นายป;ญญา มณีรัตน2 ในระเบียบวาระนี้มีผู0บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท+านใด จะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม+
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว ชี้แจงตามลําดับต+อไป
นายวิโรจน2 วิบูลรัตน2 เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และกรรมการชุมชนทุกท+าน
นายกเทศมนตรีฯ
กระผม นายวิโรจน& วิบูลรัตน& นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว
ขอชี้แจงตามลําดับ ดังนี้
1. เรื่องหนังสือเชิญร+วมกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ& ป?62 ทางคณะผู0บริหารไม+มีเจตนาที่ไม+ดี หรือคิด
ไม+ดีกับท+านสมาชิก ทางคณะผู0บริหารและเจ0าหน0าที่เกี่ยวข0องมีความประสงค&อยากให0ท+านสมาชิก
ทุ ก ท+ า นเข0 า ร+ ว มกิ จ กรรมทุ ก ครั้ ง รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การส+ ง หนั ง สื อ นั้ น จะให0 ท าง
ผู0อํานวยการกองศึกษาเปVนผู0ชี้แจง
2. เรื่องจุดติดตั้งเซิร&ฟเวอร& กล0องวงจรป=ดCCTV ตามบ0าน/ชุมชน/สถานที่ต+างๆ นั้น จากการประชุม
คราวก+อน ผมได0พูดคุยทุกคนอยากยินยอมให0ใช0พื้นที่เพื่อเปVนจุดติดตั้งเซิร&ฟเวอร& กล0องวงจรป=ด
CCTV และการที่ผมต0องขอไปติดตามชุมชน หรือสถานที่ต+างๆนั้น สิ่งหนึ่งคือประหยัดงบประมาณ
และต0องการให0ชาวชุมชนช+วยดูแลรับผิดชอบ สอดส+องความผิดปกติ เพราะเมื่อเกิดเหตุใดๆก็ตามไม+
ว+าจะเปVนเจ0าของบ0านที่ให0ทางเทศบาลติดตั้งเซิร&ฟเวอร& ชาวชุมชนละแวกนั้นๆ ก็สามารถใช0ข0อมูล
ต0องนี้ได0 การที่จะให0เราทําจุดเซิร&ฟเวอร&จุดเดียวจุดใหญ+ที่เทศบาลนั้นใช0งบประมาณค+อนข0างมาก
ถ0าปRจจุบันนี้เขาไม+ยินดีให0ใช0สถานที่ ก็จะไปสํารวจสถานที่อื่นเพื่อย0ายจุดติดตั้งเซิร&ฟเวอร&
3. เรื่องถังขยะ ทางผู0บริหารมีความต0องการอยากจะทําอยู+แล0วครับ การคัดแยกขยะนั้นเปVนสิ่งที่ดี แต+
ทําแล0วได0ประโยชน&มากแค+ไหน ทําแล0วดีอย+างไรนั้น ตอนนี้เร+งติดตามงานส+วนนี้อยู+ครับ
4. เรื่องภาพถ+ายที่แนบมาในรายงานการประชุมฯ ทางเจ0าหน0าที่ก็ได0ชี้แจงเปVนลายลักษณ&อักษรในใบ
ปะหน0าก+อนรูปภาพดังนี้
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ประชุมวันที่ 15 กุมภาพันธ& 2562

4.1 ภาพถ+ายบริเวณบ0านหมวดเป?Xยก (ชุมชนหนองกวาง 3) จากนายวสันต& สมัครเขตร&กิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต และในรายงานการประชุม หน0าที่ 11 ก็แจ0งไว0
4.2 บันทึกข0อความ ที่ นว61204/217 วันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่องรายงานโครงการ
ก+อสร0าง ถนน ค.ส.ล. สายหนองไทร – ดอนธาตุ
-สรุปผลการประมาณราคาโครงการก+อสร0างถนนสายหนองไทร – ดอนธาตุ
5. เรื่องถนนเส0นข0างวัดลาดยาว หน0าโรงงาน กราบเรียนเลยว+าเราใช0บริษัทที่มาตรฐาน มีช+างคุมงาน
อยากจะฝากท+านประธานสภาไปยังสมาชิกว+าผู0บริหาร เจ0าหน0าที่ทุกคนนั้นต+างทํางานด0วยความ
ซื่อสัตย& สุจริต ทําตามระเบียบฯ ไม+ต0องกังวลในเรื่องทุจริตครับ ปRจจุบันหน+วยงานที่ตรวจสอบ
เรื่องการทุจริตเข0ามาตรวจสอบโครงการต+างๆของเทศบาลอยู+เปVนประจํา ขอบคุณครับ
นายป;ญญา มณีรัตน2 ขอเชิญนายแคล0ว นุตภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 (รองประธานสภาฯ)
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายแคลว นุตภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว คณะผู0บริหารเทศบาลตําบลลาดยาว
กระผม นายแคล0ว นุตภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
อยากฝากทางผู0บริหารเรื่องพื้นที่ที่เราได0ทําเรื่องขอในการทิ้งขยะ ไม+ทราบว+าตอนนี้ดําเนินการไปถึงไหน
แล0ว
ส+วนเรื่องเตาเผาขยะ ผมอยากให0จัดซื้อเพราะมีความสําคัญกับการจัดการขยะที่มีอยู+บ0านในพื้นที่
เทศบาลตําบลลาดยาว ขอบคุณครับ

นายป;ญญา มณีรัตน2 ขอเชิญนายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสอน เสรีรัฐ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู0ทรงเกียรติ คณะผู0บริหาร หัวหน0าส+วนต+างๆ
รวมถึงตัวแทนชุมชน
ผม นายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
ตามที่ท+านนายกได0พูดว+าคณะผู0บริหารและเจ0าหน0าที่เทศบาลตําบลลาดยาวนั้น ต+างทํางานด0วยความ
สุจริต ผมรู0สึกดีใจเปVนอย+างมาก แต+การบางครั้งที่ท+านเสนอญัตติขอโครงการก+อสร0าง หรือจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ&ต+างๆนั้นแล0วมีการแก0ไขตลอดแบบนี้ จะให0ผมเชื่อใจท+านได0อย+างไร ขอให0ท+านทํางานด0วยความ
ซื่อสัตย& สุจริต ตลอดไปครับ ขอบคุณครับ

นายป;ญญา มณีรัตน2 ขอเชิญนายแซน ชัยอุดมสิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายแซน ชัยอุดมสิน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู0ทรงเกียรติ คณะผู0บริหาร หัวหน0าส+วนต+างๆ
รวมถึงตัวแทนชุมชน
กระผม นายแซน ชัยอุดมสิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
ในเรื่องที่ผมจะกราบเรียน คือเสาไฟฟTาต0นหนึ่งที่อยู+หน0าโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ลูกหลานของพี่น0องใน
เขตเทศบาลตํ า บลลาดยาวและใกล0 เ คี ย งต+ า งก็ ส+ ง หลานมาเรี ย นที่ นี่ เสาไฟฟT า ที่ ชํ า รุ ด ต0 น นี้ มัน เปV น
งบประมาณ และอยู+ ในความรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลตํ า บลลาดยาว เสาไฟฟT า ที่ ชํ า รุ ด ต0 น นี้ เ กิ ด จาก
อุบัติเหตุรถบรรทุกปูนชน ปRจจุบันนี้ยังไม+มีการแก0ไข เมื่อสังเกตใกล0ๆจะพบรอยแตกร0าว ซึ่งในอนาคตไม+
สามารถจะทราบได0ว+ามันจะพังลงมาเมื่อไหร+ อาจเกิดอันตรายกับชีวิติและทรัพย&สินของลูกหลาน และพี่

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ประชุมวันที่ 15 กุมภาพันธ& 2562

น0องชาวลาดยาวได0 ในส+วนนี้เปVนความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลลาดยาวไม+ทราบว+าดําเนินการไปถึง
ไหนแล0ว และขออยากฝากท+านประธานสภาไปยังคณะผู0บริหารติดตามเรื่องนี้ด0วยครับ
นายป;ญญา มณีรัตน2 ขอขอบคุณ ท+านสท. แซน ในส+วนของท+านสท. มนฤดี ทางคณะผู0บริหารและผู0เกี่ยวข0องพร0อมชี้แจง
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว ชี้แจงต+อไปครับ
นายวิโรจน2 วิบูลรัตน2 เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และกรรมการชุมชนทุกท+าน
นายกเทศมนตรีฯ
กระผม นายวิโรจน& วิบูลรัตน& นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว
-เรื่องขยะ ต0องเรียนให0ทราบอย+างนี้ก+อนครับ ปRญหาขยะเปVนปRญหาวาระแห+งชาติ
ไม+ใช+ว+าทางคณะผู0บริหาร เจ0าหน0าที่เทศบาลตําบลลาดยาวนั้นจะนิ่งเฉย ตอนนี้เร+งติดตามอยู+ครับ หาก
ท+านสมาชิกสภาฯ มีวิธีในการแก0ไขปRญหาขยะเพิ่มเติมอย+างไร สามารถแจ0งผมได0เลยนะครับ ไม+ว+าจะ
เปVนจุดติดตั้งถังขยะที่ต0องการเพิ่มมากขึ้น
-เรื่องเสาไฟฟTา ตามที่ท+านสท.แซน (ขออนุญาตเอ+ยชื่อครับ) ครั้งประชุมแผนฯที่ผ+านมา ผมได0สั่งการ
และมอบหมายให0เจ0าหน0าที่ให0ไปจัดการนําเสาไฟฟTาดังกล+าวออก ปRจจุบันก็ได0ทําเซฟตี้ไว0แล0ว คิดว+าต0อง
รื้อออกทั้งหมด แต+ตอนนี้ภาระงานในแต+ละวันนั้นค+อนข0างเยอะครับ ผมต0องขอโทษในเรื่องนี้และจะเร+ง
ติดตามให0ครับเพราะรู0ว+าปRญหานี้อาจเกิดอันตรายกับชีวิตและทรัพย&สินของบุตรหลานและพี่น0องชาว
ลาดยาวได0
-เรื่องหนังสือเชิญร+วมกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ& ป? 2562 ในส+วนนี้ให0ผู0อํานวยการกองศึกษาเปVนผู0
ชี้แจง
นายป;ญญา มณีรัตน2 ขอเชิญนางขวัญใจ ไกรวิริยะ ผู0อํานวยการกองศึกษา พร0อมชี้แจงเรื่องการส+งหนังสือเชิญร+วมกิจกรรม
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางขวัญใจ ไกรวิริยะ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาวทุกท+าน
ผอ.กองการศึกษา
ดิฉัน นางขวัญใจ ไกรวิริยะ ผู0อํานวยการกองการศึกษา
ขอชี้แจงเรื่องหนังสือเชิญร+วมกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ& ป?2562 ที่ผ+านมา ทางกองการศึกษาเปVน
ผู0รับผิดชอบในกิจกรรมครั้งนี้ ส+วนหนังสือที่ต0องจัดส+งให0ทางชุมชนจะเปVนน0องดรีม ส+วนของสมาชิกสภา
เทศบาลฯจะเปVนน0องดรีมและให0น0องเหี่ยว(งานปTองกัน)เข0ามาช+วย ของท+านสท.มนฤดี ทางเจ0าหน0าที่ไป
พบกับท+านผู0ใหญ+วรพจน& และฝากหนังสือให0กับท+าน เพราะว+าท+านสท.มนฤดีเคยแจ0งว+าหากไม+เจอให0ใส+
กล+องหน0าบ0าน วันนั้นเจอท+านผู0ใหญ+เลยฝากไว0ค+ะ
นายป;ญญา มณีรัตน2 ขอเชิญนางมนฤดี เมณฑ&กูล สมาชิกสภาเทศบาตําบลลาดยาว เขต 1
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางมนฤดี เมณฑ2กูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียน ท+านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท+านสมาชิกสภาเทศบาลผู0ทรงเกียรติทุกท+าน
ดิฉันนางมนฤดี เมณฑ&กูล สมาชิกสภาเทศบาตําบลลาดยาว เขต 1
ดิฉันได0สอบถามกันแล0วว+าได0รับหนังสือหรือไม+ หากแจ0งว+าส+งหนังสือแล0วขอดูลายเซ็นผู0เซ็นรับด0วยคะ
ขอฝากอีกเรื่องถ0าท+านมีการจัดกีฬาครั้งต+อไป กรุณาแจกเสื้อให0กับสมาชิกทั้ง 12 คนด0วย ส+วนไซส&เสื้อ
นั้นท+านก็มีอยู+แล0วตรวจสอบก+อนที่จะนําส+งให0กับสมาชิก เพราะบางคนหุ+นไม+ตรงกับไซส& เจ0าหน0าที่ที่ทํา
เรื่องเสื้ออยู+เขามีข0อมูล เรื่องเหล+านี้มันสามารถเพิ่มศักยภาพของพวกท+านได0 การสื่อสารก็เช+นเดียวกัน
ตอนนี้เขามีไลน& สื่อสารทางโซเชียล พวกท+านสามารถส+งข0อมูลต+างๆผ+านช+องทางนี้ได0 แต+ถ0าท+านสมาชิก
ท+านใดไม+สะดวกที่จะข0อมูลผ+านช+องทางนี้ท+านก็นําไปส+งเหมือนเดิม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ประชุมวันที่ 15 กุมภาพันธ& 2562

นายป;ญญา มณีรัตน2 ขอเชิญ นายวสันต& สมัครเขตร&กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายวสันต2 สมัครเขตร2กิจ เรียนประธานสภาเทศบาล เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล ที่เคารพ ตลอดจนคณะผู0บริหารตําบล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลาดยาว หัวหน0าส+วน เจ0าหน0าที่ รวมถึงตัวแทนชุมชนต+างๆ
กระผม นายวสันต& สมัครเขตร&กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
ผมขอพูดเพิ่มเติมจากที่ท+านสท.พิมาน(ขออนุญาตเอ+ยชื่อ) จุดติดตั้งกล0องวงจรป=ด ผมยังต0องการให0ไปหา
จุดติดตั้งที่สวนธรรมฯครับ เพราะตรงนั้นเปVนสวนเป=ด มีผู0คนสัญจร อยากให0เจ0าหน0าที่ลองไปสํารวจ
บริเวณนั้นดู บางที่เกิดเหตุ เจ0าหน0าที่ตํารวจก็เข0ามาขอข0อมูลก็ไม+มีให0เขา จุดไหนที่ล+อแหลมอยากจะให0
ติดเลย
เรื่องไฟฟTาส+องสว+าง ตามที่ท+านสท.แซนได0พูดไว0(ขออนุญาตเอ+ยชื่อ) จุดไฟไหนไม+มี หรือชํารุดอยากให0
แก0ไขเร+งด+วนเพราะมันเปVนความเดือดร0อนของชาวบ0าน จุดไหนไม+มีท+านทําเรื่องขอมาเลย สมาชิกทุกคน
เขาให0อยู+แล0วเพราะชาวบ0านเดือดร0อนจริง
เรื่องท+อระบายน้ํา พอน้ําขังยุงก็มา พวกท+านก็ไปฉีดยา อยากจะให0ท+านการวิธีกําจัดสิ่งที่อุดตันตามท+อ
ระบายน้ํา เพราะเมื่อเวลาฝนตกน้ําก็สามารถไหลเข0าสู+ท+อเมนต&ได0
เรื่องถังขยะ ตามที่ท+านนายกได0เสนอได0เรื่องนี้มันสําคัญถ0าเราจัดระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ&ให0กับ
ชุมชนได0รับทราบโดยวิธีไหนก็ได0ให0เปลี่ยนจากปริมาณขยะที่มากให0น0อยลง เพราะขยะมีราคาเพิ่มมูลค+า
ได0ถ0าเขารู0จักระบบการจัดการขยะในครัวเรือนของเขาเอง ขยะจะมีปริมาณน0อยลงเยอะครับ
เรื่องเสียงตามสาย เปVนตัวจักรสําคัญ บางครั้งที่ท+านประกาศประชาสัมพันธ&ไป บางจุดได0ยิน บาง
จุดเสียงดังมากเกินชาวบ0านเขาไม+ชอบ ตามที่ท+านนายกฯได0เคยพูดว+าบางจุดที่มีเสียงตามสาย ชาวบ0าน
บางจุดนั้นชอบบ0างไม+ชอบบ0าง ต0องนี้ท+านตรงลงไปสํารวจ จุดไหนที่ไม+ได0ยินก็ไปแก0ไขให0เขาหน+อยครับ
ขอฝากท+านประธานสภาเทศบาลไปยังคณะผู0บริหาร
นายป;ญญา มณีรัตน2 ขอเชิญ นายแคล0ว นุตภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 (รองประธานสภาฯ)
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายแคลว นุติภูมิ
รองประธานสภาฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู0บริหารเทศบาลตําบลลาดยาว
กระผม นายแคล0ว นุตภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
ตามที่ผมได0สอบถามไปยังคณะผู0บริหารเกี่ยวกับเตาเผาขยะนั้น ยังไม+ได0ตอบผมเลยว+าดําเนินการไปถึง
ไหนแล0ว ผมห+วงเรื่องนี้ครับ

นายป;ญญา มณีรัตน2 ขอขอบคุณ ท+านสท. แคล0ว
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว สรุปคําชี้แจงในข0อเสนอแนะของสมาชิกสภาด0วยครับ
นายวิโรจน2 วิบูลรัตน2 เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และกรรมการชุมชนทุกท+าน
นายกเทศมนตรีฯ
กระผม นายวิโรจน& วิบูลรัตน& นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว
-เรื่องเตาเผาขยะ ตอนนี้องค&การบริหารส+วนตําบลมาบแกกําลังทําประชาคมอยู+ครับ ในส+วนการ
ดําเนินการอื่นๆก็ต0องให0พื้นที่เขาดําเนินการ สถานการณ&ตอนนี้คือมีคนคัดค0านว+าจะมาทําที่นี่ได0อย+างไร
ไม+อยากให0ทํา อยากให0ท+านสมาชิกสภาฯ ได0เข0าใจ
-เรื่องกีฬา อปท. ลาดยาวเกมส& ป? 2562 ผมขออนุญาตให0ท+านรองนายกฯ เปVนผู0ชี้แจงเนื่องจากท+านได0
เข0าร+วมประชุม ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ประชุมวันที่ 15 กุมภาพันธ& 2562

นายชัยพร สุจิพิธธรรม เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และกรรมการชุมชนทุกท+าน
รองนายกเทศมนตรี
กระผม นายชัยพร สุจิพิธธรรม รองนายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว
กีฬา อปท.ลาดยาวเกมส& ป? 2562 จัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ& 2562 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2562
ทางองค&การบริหารส+วนตําบลสร0อยละครเปVนเจ0าภาพ ส+วนเรื่องกีฬาวันนี้จะเข0าร+วมประชุมและสรุปว+ามี
กีฬาประเภทใดบ0าง และมีการคัดเลือกอย+างไร พิธีเป=ดจะมีในวันที่ 28 กุมภาพันธ& 2562
เวลา 07.30 น. และพิธีป=ดในวันที่ 1 มีนาคม 2562 สถานที่จัดงานและแข+งขันกีฬาจัด ณ องค&การ
บริหารส+วนตําบลสร0อยละคร อปท.ที่ไม+ได0เข0าร+วมมีที่เดียว คือ เทศบาลตําบลศาลเจ0าไก+ต+อ ในส+วน
เทศบาลตําบลลาดยาวนั้นก็เข0าร+วมแข+งขันกีฬาด0วยครับ
นายป;ญญา มณีรัตน2 ขอเชิญนายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสอน เสรีรัฐ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู0ทรงเกียรติ คณะผู0บริหาร หัวหน0าส+วนต+างๆ
รวมถึงตัวแทนชุมชน
ผม นายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
อยากจะให0ประสานงานให0เร็วกว+านี้ อยากให0มีการบอกข+าวสารกันล+วงหน0าว+าจะมีการจัดแข+งขันกีฬา
คนที่เปVนนักกีฬาจริงๆ เขาจะได0มีเวลาซ+อม เอาเข0าจริงแล0วเวลาเท+านี้ใครๆก็ซ+อมไม+ทันหรอก
ขอบคุณครับ

นายป;ญญา มณีรัตน2 ในระเบียบวาระนี้มีผู0บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท+านใด จะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม+
ประธานสภาเทศบาลฯ หากไม+มขี อป=ดการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาวครั้งนี้ ขอบคุณครับ
เลิกประชุม

เวลา 13.00

น.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เมื่อวันที่

(ลงชื่อ)

ผู0บันทึกรายงานการประชุม

(นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ&)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจ

(นายชุมพล ชังชั่ว)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2

(ลงชื่อ)

เดือน มีนาคม 2562
ประธานกรรมการตรวจ

(นายสอน เสรีรัฐ)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจ
(นายแซน ชัยอุดมสิน)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
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