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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  ๑  ประจําป) พ.ศ.  ๒๕61 

วันท่ี   24  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61   เวลา ๑0.๐๐  น. 
ณ   ห2องประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 

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

ผู2มาประชุม 

๑ นายป�ญญา  มณีรัตน� ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
๒ นายแคล�ว  นุตภูมิ รองประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
๓ นายสอน  เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  เขต 1 
4 นายไพโรจน�  วิมลจิตรสอาด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  เขต 1 
5 นายพิมาน  เพชรรัตน� สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  เขต 2 
6 นายวสันต�  สมัครเขตร�กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  เขต 2 
7 นางอนงค�  อยู4สุภาพ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  เขต 2 
8 นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  เขต 1 
9 นางมาลา  แก�วไพรัช สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  เขต 2 

10 นางมนฤดี  เมณฑ�กูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  เขต 1 
11 นายภัทรศักดิ์  ปทุมวัฒนาวงศ� เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลาดยาว   

 
ผู2ลาประชุม 

          

1 นายแซน  ชัยอุดมสิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  เขต 1 
2 นายชุมพล  ชังช่ัว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  เขต 2 

 
ผู2เข2าร7วมประชุม 

 

1 นายวิโรจน�  วิบูลรัตน� นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
2 นายชัยพร  สุจิพิธธรรม รองนายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
3 นายยสพล  ไกรวิริยะ รองนายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
4 นางศิริรัตน�  จุ4นจ4าง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
5 นายเกรียงศักดิ์  โตวิเศษ เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
6 นางศุภรัตน�  เสือเหลือง หัวหน�าฝEายอํานวยการ  

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

รก.ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 
8 นางขวัญใจ  ไกรวิริยะ ผอ.กองการศึกษา 
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9 นายบรรณพัฒ  เรืองขํา รก.ผู�อํานวยการกองช4าง 
10 นางแพรวพรรร  เกษศิลปI หัวหน�าฝEายบริหารงานการศึกษา 
11 นายเดชมงคล เดิมพยอม หัวหน�าฝEายบริหารงานคลัง 
12 นายกิจจา โพแดน หัวหน�าฝEายวิชาการและแผนงาน 
13 นายสุรศักดิ์  ทองอ�น สัตวแพทย� 
14 นางสาวศิริกานดา  จุ�ยเปJย เจ�าพนักงานธุรการ 
15 นางสายหยุด  ลอยสงเคราะห� ชุมชนหนองกวาง 1 
16 นางอรณิษฐ�  โพธ์ิทรง ชุมชนวัดลาดยาว 
17 นางเพยาว�  สิทธิธูรณ� ประธาน อสม. 
18 นางสาวสุดใจ  ชมพูนุช ประชาชน 
19 นางสาวชุติมา  พะนมมาศ เจ�าหน�าท่ี อปพร. 
20 นายจรัส  ขุนอภัย เจ�าหน�าท่ี อปพร. 

                                                   

เริ่มประชุมเวลา      ๑0.๐๐    น. 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  ๑  ประจําป) พ.ศ.  ๒๕61 

วันท่ี   24  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61   เวลา ๑0.๐๐  น. 
ณ   ห2องประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 

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

นายป8ญญา  มณีรัตน9     เรียน  คณะผู�บริหาร   ท4านสมาชิกสภาฯ   
ประธานสภาเทศบาล         เม่ือสมาชิกมาครบองค�ประชุม  ผมขอเปLดการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
     สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  ๑  ประจําปJ พ.ศ.  ๒๕61  วันท่ี 24  ธันวาคม 

      ๒๕61 ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีของสภาเทศบาล ได�ดําเนินการจัดส4งเอกสารประกอบวาระการ   
                                              ประชุมสภาเทศบาลให�กับทุกท4านทราบแล�วนั้น ขอเชิญเลขนุการอ4านประกาศ  

นายภัทรศักดิ์ ฯ                  ประกาศอําเภอลาดยาว  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว   
เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยวิสามัญ   สมัยท่ี  2  ประจําปJ  พ.ศ.  ๒๕61                                             
     ด�วยสภาเทศบาลตําบลลาดยาว    มีความประสงค�ขอเปLดประชุมสภาสมัยวิสามัญ       
                                      สมัยท่ี 2  ประจําปJ 2561  ต้ังแต4วันท่ี  20  ธันวาคม 2561   
      เปOนต�นไป  มีกําหนดไม4เกิน  15  วัน เพ่ือรายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย   
                                      ท่ีได�แถลงไว�ต4อสภาเทศบาลตําบลลาดยาวประจําปJงบประมาณ  2561  แจ�งรายงาน 
                                      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว ประจําปJงบประมาณ    
                                      2561  แจ�งประกาศใช�แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ  2562  และการ 
                                      โอนเงินงบประมาณรายจ4าย  ประจําปJงบประมาณ  2562    

     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖  แห4งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖     
     และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  นายอําเภอลาดยาวจึงเรียกประชุม  
     สภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําปJ  พ.ศ.๒๕61   ต้ังแต4  
     วันท่ี  20 ธันวาคม ๒๕61  เปOนต�นไป มีกําหนดไม4เกิน 15 วัน        
     จึงประกาศมาให�ทราบโดยท่ัวกัน   
                          ประกาศ  ณ  วันท่ี 17   ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕61    
                        
                                           (ลงชื่อ)   นายธรรมศักด์ิ สายน้ําเย็น 
                      ปลัดอําเภอ (เจ�าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน 
                                                       นายอําเภอลาดยาว  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ท่ีประธานจะแจ2งต7อท่ีประชุม 
นายป8ญญา  มณีรัตน9 1.แจ�งประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจําปJ  
ประธานสภาเทศบาล      งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  ครั้งท่ี 2  ระหว4างเดือนตุลาคม  2560 ถึง กันยายน 25๖1 

ประกาศใช�เม่ือ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561  
                                 2. แจ�งประกาศใช�แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ 2562 ประกาศใช�เม่ือ 
 วันท่ี 9 ตุลาคม  2561   
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4      
ครั้งท่ี ๑   ประจําป)  พ.ศ. ๒๕61   เม่ือวันท่ี  10  กันยายน  ๒๕61 

นายป8ญญา  มณีรัตน9 ตามท่ีเจ�าหน�าท่ีสภาเทศบาล ได�จัดส4งสําเนารายงานการประชุมสภาฯ ซ่ึง                
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมพิจารณาตรวจแล�ว  และได�ส4งให�กับ 
   สมาชิกทุกท4านได�ตรวจดูถ�อยคําและข�อความล4วงหน�าแล�ว     
             เชิญท4านเลขานุการสภา   ดําเนินการ 
นายภัทรศักดิ์  ฯ           อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว4าด�วยข�อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล   ท�องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข�อ ๓๓  กําหนดโดยสรุปว4า  รายงานการประชุมทุก 
             คราวจะต�องให�  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  ได�ทําการ  
                       ตรวจสอบแล�วเสนอให�สภาท�องถ่ิน รับรองรายงานการประชุม นั้น   มีสมาชิก   
                                 ท4านใดมีข�อความใดท่ีจะแก�ไข  ขอเชิญท4าน 
                                 สมาชิกได�ตรวจสอบ     เปOนรายหน�า ต้ังแต4หน�าท่ี  ๑  ถึงหน�าท่ี  14 
   หน�า ๑ , ๒ , ๓ ..... ถึง  14  

นายป8ญญา  มณีรัตน9 มีสมาชิกท4านใดจะแก�ไขข�อความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม4  
ประธานสภาเทศบาล  เม่ือไม4มีสมาชิกท4านใด ขอแก�ไขข�อความและถ�อยคําอีก  ผมขอมติจาก            
                             ท่ีประชุมสมาชิกท4านใด   เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
                                   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี  ๑ประจําปJ พ.ศ. ๒๕61   
                                   เม่ือวันท่ี  10  กันยายน พ.ศ. ๒๕61  โปรดยกมือข้ึนครับ  
มติท่ีประชุม       มีสมาชิกสภาฯ    ยกมือรับรอง      8        เสียง 
                                ไม4รับรอง      -        เสียง 
                          งดออกเสียง      1        เสียง 
               รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี  ๑                    

ประจําปJ พ.ศ. ๒๕61  วันท่ี  10  กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 

 
 2.2 รับรองรายการประชุม สภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยวิสามัญ  
 สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี ๑   ประจําป)  พ.ศ. ๒๕61   เม่ือวันท่ี  13  ธันวาคม  ๒๕61 
นายป8ญญา  มณีรัตน9 ตามท่ีเจ�าหน�าท่ีสภาเทศบาล ได�จัดส4งสําเนารายงานการประชุมสภาฯ ซ่ึง  
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมพิจารณาตรวจแล�ว  และได�ส4งให�กับสมาชิกทุก

ท4านได�ตรวจดูถ�อยคําและข�อความล4วงหน�าแล�ว  เชิญท4านเลขานุการสภา   ดําเนินการ 
นายภัทรศักดิ์  ฯ            อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว4าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน   
เลขานุการสภาเทศบาล   พ.ศ. ๒๕๔๗  ข�อ ๓๓  กําหนดโดยสรุปว4า  รายงานการประชุมทุกคราว 
             จะต�องให�คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได�ทําการตรวจสอบแล�วเสนอ      
                                ให�สภาท�องถ่ิน รับรองรายงานการประชุม นั้น   มีสมาชิกท4านใดมีข�อความใดท่ีจะแก�ไข  
             ขอเชิญท4าน สมาชิกได�ตรวจสอบเปOนรายหน�า ต้ังแต4 หน�าท่ี  ๑  ถึงหน�าท่ี  8 
    หน�า ๑ , ๒ , ๓ ..... ถึง  8  
นายป8ญญา  มณีรัตน9     มีสมาชิกท4านใดจะแก�ไขข�อความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม4  
ประธานสภาเทศบาล     เม่ือไม4มีสมาชิกท4านใด ขอแก�ไขข�อความและถ�อยคําอีก   ผมขอมติจาก   
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                            ท่ีประชุมสมาชิกท4านใด   เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล     
                                สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี ๑ ประจําปJ พ.ศ. ๒๕61      
                                เม่ือวันท่ี  13    ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕61 
                                โปรดยกมือข้ึนครับ  
 
มติท่ีประชุม   มีสมาชิกสภาฯ            ยกมือรับรอง       8     เสียง 
                          ไม4รับรอง       -      เสียง 
                                  งดออกเสียง       1       เสียง 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี  ๑                  
ประจําปJ พ.ศ. ๒๕61  วันท่ี  13  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕61  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ   

 นายป8ญญา  มณีรัตน9 รายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได2แถลงไว2ต7อสภาเทศบาล  
 ประธานสภาเทศบาล  ตําบลลาดยาว ประจําป)งบประมาณ   ๒๕61    
                              สําหรับระเบียบวาระนี้  เชิญท4านนายกเทศมนตรี 

นายวิโรจน9 วิบูลรัตน9   เรียน  ท7านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
นายกเทศมนตรี      ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 มาตรา

48 ทศ วรรคห�า กําหนดให�นายกเทศมนตรี  จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีได�แถลงไว�ต4อสภาเทศบาลเปOนประจําทุกปJ นั้น 

      บัดนี้  ได�ครบกําหนดระยะเวลาดังกล4าวแล�ว  กระผมนายวิโรจน�   วิ บูลรัตน� 
นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว พร�อมคณะผู�บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจําและ
พนักงานจ�างของเทศบาลตําบลลาดยาว ได�ดําเนินการตามท่ีได�แถลงนโยบายต4อสภา
เทศบาลตําบลลาดยาวเม่ือวันท่ี  2 เมษายน 2556 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบล
ลาดยาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปJ พ.ศ.2556 จึงเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได�แถลงไว�ต4อสภาเทศบาลตําบลลาดยาว ประจําปJงบประมาณ
พ.ศ. 2561  ดังต4อไปนี้  

 โครงการท่ีตั้งจ4ายไว�ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ4ายประจําปJ งบประมาณ พ.ศ.2561  
หรือจ4ายขาดจากเงินสะสม หรือนํามาต้ังจ4ายเปOนรายการใหม4 หรืองบกันเงินเหลื่อมปJ 

 จํานวนโครงการท้ังสิ้น  90  โครงการ  สามารถเบิกจ4ายเงินจริงในปJงบประมาณรายจ4าย
ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน  67  โครงการ คิดเปOนร�อยละ 74.44ของ
โครงการท้ังหมด   และจํานวนเงินงบประมาณรายจ4ายท่ีตั้งจ4ายไว�ในปJงบประมาณ พ.ศ. 
2561 รวมเปOนเงินท้ังสิ้น   55,541,167 .- บาท  (ห�าสิบห�าล�านห�าแสนสี่หม่ืนหนึ่งพัน
หนึ่งร�อยหกสิบเจ็ดบาท) ซ่ึงสามารถเบิกจ4ายเงิน เปOนจํานวนเงินท้ังสิ้น 45,209,151.95 
บาท (ส่ีสิบห2าล2านสองแสนเก2าพันหนึ่งร2อยห2าสิบเอ็ดบาทเก2าสิบห2าสตางค9) คิดเปOนร�อย
ละ  81.40 ของงบประมาณต้ังจ4ายท้ังหมด รายละเอียดโครงการต4างๆ ตามเอกสารท่ีได�
แจกให�ทุกท4านทราบ 

  ซ่ึงตลอดระยะเวลาในการบริหารงานในปJงบประมาณท่ีผ4านมา  กระผมพร�อมด�วย
คณะผู�บริหาร  พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างเทศบาลตําบลลาดยาว 
ได�มุ4งม่ันท่ีจะพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว เพ่ือประโยชน�สุขแก4ประชาชนในเขตเทศบาล 
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 ตําบลลาดยาว กระผมในนามตัวแทนเทศบาลตําบลลาดยาว ขอขอบคุณทุกท4านท่ีมีส4วน

ร4วมในการสนับสนุน ส4งเสริมและเสนอแนะการปฏิบัติงานและร4วมกันแก�ไขป�ญหาต4างๆ   
 ส4งผลให�การดําเนินงานของเทศบาลตําบลลาดยาว ประสบผลสําเร็จ และบรรลุตาม

เป]าหมายท่ีวางไว� และทําให�เทศบาลตําบลลาดยาวได�รับการพัฒนาก�าวหน�าไปอย4างยั่งยืน
ตลอดไป 

 

นายป8ญญา  มณีรัตน9 สําหรับในระเบียบวาระท่ี 3 ท่ีท4านนายกเทศมนตรีเสนอต4อท่ีประชุม   
ประธานสภาเทศบาล ไม4ทราบว4า สมาชิกสภาท4านใดจะเสนอความเห็นหรือไม4 
 -ถ�าไม4มี- ผมขอไประเบียบวาระท่ี 4  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
 เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.  
                            2562 โครงการก7อสร2างถนน ค.ส.ล. สายหนองไทร-ดอนธาตุ (กองช7าง) 
นายป8ญญา  มณีรัตน9 4.1 เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณราจ4าย ประจําปJงบประมาณ   
ประธานสภาเทศบาล ฯ   พ.ศ. 2562  โครงการก4อสร�างถนน ค.ส.ล สายหนองไทร-ดอนธาตุ (กองช4าง)                                            
                                ระเบียบวาระนี้  มีการเพ่ิมเอกสาร จํานวน 2 ชิ้น เชิญเจ�าหน�าท่ีแจกเอกสารครับ 

1. สรุปผลการประมาณราคาโครงการก4อสร�างถนน ค.ส.ล สายหนองไทร-ดอนธาตุ 
(กองช4าง) (เดิม) 

2. บันทึกรายงานเปลี่ยนแปลงงานโครงการก4อสร�างถนน ค.ส.ล สายหนองไทร-ดอน
ธาตุ (กองช4าง) 

ขอเชิญท4านนายกเทศมนตรี  

 

นายวิโรจน9  วิบูลรัตน9 เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ4าย ประจําปJงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี ฯ  พ.ศ.2562  หมวดท่ีดินและสิ่งก4อสร�าง ประเภทค4าก4อสร�างสิ่ง สาธารณูปโภค  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
ข�าพเจ�าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ4าย  ประจําปJงบประมาณ           
พ.ศ.2562  
หมวดท่ีดินและสิ่งก4อสร�าง ประเภทค4าก4อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค                            
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
              หลักการ 
ด�วยเทศบาลตําบลลาดยาว  มีความจําเปOนต�องโอนเงินงบประมาณรายจ4าย  ประจําปJ
งบประมาณ  พ.ศ.2562   หมวดท่ีดินและสิ่งก4อสร�าง ประเภทค4าก4อสร�างสิ่ ง
สาธารณูปโภค เพ่ือใช�จ4ายเปOนค4าโครงการก4อสร�างถนน ค.ส.ล.  สายหนองไทร-ดอนธาตุ  
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

    โอนลด  จํานวน  1  รายการ  รวมเปOนเงิน  89,000  บาท 
    รายการท่ี 1  หน4วยงานกองช4าง 
    แผนงาน   เคหะและชุมชน 
    งาน   บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
    หมวด   ค4าใช�สอย 
    ประเภท  โครงการจ�างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน 
    ต้ังไว�      864,000  บาท 
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    งบประมาณคงเหลือก4อนโอน   824,000  บาท 
    ขอโอนลด      89,000  บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน        735,000  บาท 
    โอนเพ่ิม  จํานวน  1  รายการ  รวมเปOนเงิน  89,000  บาท 
    รายการท่ี 1  หน4วยงานกองช4าง 
    แผนงาน   เคหะและชุมชน 
    งาน   บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
    หมวด   ท่ีดินและสิ่งก4อสร�าง 
    ประเภท  ค4าก4อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค 
    รายการ  โครงการก4อสร�างถนน ค.ส.ล. สายหนองไทร-ดอนธาตุ 
    ต้ังไว�       71,000  บาท 
    งบประมาณคงเหลือก4อนโอน    71,000  บาท 
    ขอโอนเพ่ิม      89,000  บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน        160,000  บาท 
         เหตุผล 

เนื่องจากงบประมาณ “โครงการก4อสร�างถนน ค.ส.ล. สายหนองไทร-ดอนธาตุ” ในการ
คํานวณเกิดการคลาดเคลื่อน ทําให�งบประมาณท่ีต้ังไว�ไม4เพียงพอแก4การดําเนิน
โครงการฯ จึงมีความจําเปOนต�องโอนเงินงบประมาณรายจ4ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ. 
2562  หมวดท่ีดินและสิ่งก4อสร�าง ประเภทค4าก4อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค   
ซ่ึงการโอนเงินงบประมาณครั้งนี้  เปOนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว4าด�วยวิธีการ
งบประมาณขององค�กรปกครองส4วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2541  และแก�ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข�อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ4าย  หมวดค4า
ครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก4อสร�าง  ท่ีทําให�ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ัง
จ4ายเปOนรายการใหม4  ให�เปOนอํานาจอนุมัติของสภาท�องถ่ิน 

    จึงเสนอต4อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาวเพ่ือพิจารณาต4อไป 
นายป8ญญา  มณีรัตน9 สําหรับในระเบียบวาระท่ี 4.1 ท4านนายกเทศมนตรีเสนอต4อท่ีประชุม                   
ประธานสภาเทศบาล     ไม4ทราบว4ามีสมาชิกท4านใดจะเสนอความเห็นหรือไม4   
   ขอเชิญ นายสอน  เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
นายสอน  เสรีรัฐ  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว ท่ีเคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
   ในเรื่องการมาขอเพ่ิมในการก4อสร�าง “โครงการก4อสร�างถนน ค.ส.ล. สายหนองไทร- 
   ดอนธาตุ”จริงๆแล�วครั้งแรกเสนอมาเพียง 71,000.- บาท ด�วยหน�าท่ีของกองช4าง
   ผู�รับผิดชอบ น4าจะต�องสํารวจและตรวจสอบ ทําเรื่องให�ถูกต�องก4อนท่ีจะเสนอไปถึง
   ผู�บริหาร ซ่ึงประกอบด�วย ท4านนายก และรองยสพล บางท4านไม4ทราบหรอกครับ ผ4าน
   ออกมายังสภา ผมและเพ่ือนสมาชิกสภาก็เห็นด�วย ในการก4อสร�าง งบประมาณ  
   71,000.- บาท จํานวนเงินไม4มาก แล�วทีนี้จะมาขอเพ่ิม ตรงนี้ผมถือว4ามันเปOนความ
   ผิดพลาดท่ีใหญ4หลวง ก4อนทําทําไมไม4คิดให�รอบคอบก4อน ผิดพลาด 100 กว4า   
                       เปอร�เซ็นต�จาก 71,000.- บาท เพ่ิมอีก 89,000.- บาท พอผมทราบว4าจะมีการ
            ก4อสร�าง 
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   ถนนสายนี้ ผมได�เข�าไปสํารวจดู ไม4ทราบว4ามีเพ่ือนสมาชิกท4านใดบ�างท่ีเข�าไปดู ผมว4า
   ถนนเส�นนี้ยังใช�งานได� ยังมีสภาพดีอยู4 70-80 เปอร�เซ็นต� มีเล็กน�อยท่ีแตกร�าว เอายาง 
   มะตอยมาราดก็สามารถใช�งานได� แล�วแต4เพ่ือนสมาชิกจะเห็นชอบอย4างไร ในส4วนของ
   ผมของดออกเสียงครับ ขอบคุณครับ                

นายป8ญญา  มณีรัตน9 ขอบคุณท4าน สท.สอน 
ประธานสภาเทศบาล     ไม4ทราบว4ามีสมาชิกท4านใดจะเสนอความเห็นหรือไม4   
   ขอเชิญ นายพิมาน  เพชรรัตน�  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
นายพิมาน  เพชรรัตน9 เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู�บริหาร และ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู�ร4วมรับฟ�งทุกท4าน  
   ผม นายพิมาน  เพชรรัตน�  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
   กรณีการเสนอญัตติโครงการดังกล4าวท่ีทางผู�บริหารได�เสนอมานั้น ในส4วนของการสร�าง
   ความเจริญให�บ�านเมืองผมเห็นด�วยครับ ผมเข�าใจครับว4ามีการคํานวณผิดพลาด แล�วขอ
   โอนงบประมาณเพ่ิม ตามท่ีท4านสท.สอนได�กล4าว ขออนุญาตเอ4ยนามครับ  ผมเข�าใจครับ
   ว4าคนหนึ่งไม4ทํางานไม4ผิด คนหนึ่งทํางานคนท่ีทํางานย4อมมีโอกาสผิดพลาด แต4ใน
   คณะทํางานของเทศบาลตําบลลาดยาวผมไม4อยากชี้เป]าไปท่ีคนใดคนหนึ่งว4าผิด   
   ประการแรก กองช4างต�องตรวจสอบข้ันตอนมีลูกทีมหรือไม4 
   ประการท่ีสอง สํารวจราคา 
   ประการท่ีสาม ท4านนายกฯ ก4อนเสนอญัตติหากมีข�อสงสัย และไม4มีความรู�ก็สอบถามผู�ท่ี
   รู�เสียก4อนมาเสนอสภามันไม4ใช4เรื่องนี้เรื่องแรกท่ีมาขอโอนเพ่ิม ผมไม4เข�าใจกระบวนการ
   หรือบุคลากรของเทศบาลไม4เพียงพอหรืออย4างไร ถึงไม4มีคนตรวจสอบคอยเช็คก4อนท่ีจะ
   มาเสนอญัตติ         
   ตามเนื้อหาผมได�คุยกับกองช4างผู�ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้มาพอสมควร การพิจารณา
   อนุมัติให�ผ4านไม4ผ4านนั้นเปOนหน�าท่ีของสภา การขอโอนงบประมาณเพ่ิมในครั้งนี้ ผมไม4
   ทราบเลยว4าปริมาณงานมันเท4าเดิมแต4จํานวนเงินเพ่ิม หรือเปล4า  ผมจะขอติติงตรงนี้
   ก4อนครับ หากปริมาณงานเท4าเดิมแต4จํานวนเงินเพ่ิมข้ึน มันจะทําให�การพิจารณาของ
   สภาเปOนไปอย4างลําบากครับ แต4โดยท่ัวไปเวลาเขาขอเสนอญัตติโอนเพ่ิม ปริมาณงานท่ี
   ทําก็จะเพ่ิมข้ึน คุณภาพปริมาณและงานจะแตกต4าง อยากจะฝากไปยังคณะผู�บริหาร
   ด�วยครับ ขอบคุณครับ 
นายป8ญญา มณีรัตน9 เม่ือไม4มีสมาชิกท4านใด มีข�อคิดเห็นอ่ืนใดอีก   
ประธานสภาเทศบาล   ขอให�ทางคณะผู�บริหารของเทศบาลตําบลลาดยาว ชี้แจง  
   ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 

นายวิโรจน9 วิบูลรัตน9 เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  สมาชิกสภาเทศบาลผู�ทรงเกียรติทุกท4าน 
นายกเทศมนตรี  ผม นายวิโรจน� วิบูลรัตน� นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว  
   ผมขอขอบคุณข�อมูล และความคิดเห็นต4างๆ ในส4วนนี้ผมขอให�ทางกองช4างผู�รับผิดชอบ
นายป8ญญา มณีรัตน9 ขอเชิญ นายบรรณพัฒ  เรืองขํา รักษาราชการแทนผู�อํานวยการกองช4าง   
ประธานสภาเทศบาล   เปOนผู�ชี้แจง 
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นายบรรณพัฒ  เรืองขํา เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  สมาชิกสภาเทศบาลผู�ทรงเกียรติทุกท4าน 
รก.ผอ.กองช7าง  ผม นายบรรณพัฒ  เรืองขํา รักษาราชการแทนผู�อํานวยการกองช4าง   
   ก4อนอ่ืนผมต�องกราบขอประธานโทษในส4วนของการคํานวณท่ีมันผิดไป และการคํานวณ 
   ปริมาณตัวเลขของคอนกรีตก็ผิดไปด�วย ประมาณการนี้จริงๆมันต�อง 190 ตาราเมตร
   แล�วท่ีคํานวณไปตอนแรกนั้น 28.5 ตารางเมตร ซ่ึงส4วนต4างจะอยู4ท่ี 160 กว4าตาราง
   เมตร ในส4วนนี้ท่ีขอโอนงบประมาณเพ่ิมนั้น เปOนส4วนต4างของการคํานวณ 160 กว4า
   ตารางเมตร และปริมาณงานก็เพ่ิมข้ึนด�วยครับ ขอชี้แจงเพียงเท4านี้ และขอประธานโทษ
   ด�วยครับท่ีคํานวณผิด ขอบคุณครับ 
นายป8ญญา มณีรัตน9 เม่ือไม4มีสมาชิกท4านใด มีข�อคิดเห็นอ่ืนใดอีก  ผมขอมติท่ีประชุม   
ประธานสภาเทศบาล   สําหรับในระเบียบวาระท่ี 4.1 โอนเงินงบประมาณรายจ7าย  ประจําป)งบประมาณ
            พ.ศ.2562 “โครงการก7อสร2างถนน ค.ส.ล. สายหนองไทร-ดอนธาตุ”  
   จํานวนเงิน  89,000  บาท 
   - สมาชิกท7านใด  อนุมัติ         โปรดยกมือ      
              สมาชิกอนุมัติ 8 เสียง 
    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาวท่ีอนุมัติ ได2แก7 

1. นายแคล�ว  นุตภูมิ    รองประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
2. นายไพโรจน�   วิมลจิตรสอาด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
3. นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสด์ิ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
4. นางมนฤดี   เมณฑ�กูล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
5. นายพิมาน  เพชรรัตน�  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
6. นายวสันต�  สมัครเขตร�กิจ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
7. นางอนงค�  อยู4สุภาพ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
8. นางมาลา  แก�วไพรัช   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2  

- สมาชิกท7านใด  ไม7อนุมัติ       โปรดยกมือ    
          สมาชิกไม7อนุมัติ   -  เสียง 

                            - สมาชิกท7านใด  งดออกเสียง    โปรดยกมือ    
             งดออกเสียง     2  เสียง 

   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาวท่ีงดออกเสียง ได2แก7 
1. นายป�ญญา  มณีรัตน�  ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
2. นายสอน  เสรีรัฐ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 

    

มติท่ีประชุม  - อนุมัติ – 
 

นายป8ญญา มณีรัตน9      ต4อไประเบียบวาระท่ี 4.2   เรื่อง    ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบจากสภา  
ประธานสภาเทศบาล       เทศบาลตําบล  ลาดยาว กรณีคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯเปOนคณะกรรมการ 
     กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลลาดยาว จํานวน 2 ท4าน ระเบียบวาระนี้ 
      ขอเรียนเชิญท4าน นายกเทศมนตรี 
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นายวิโรจน9 วิบูลรัตน9 เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  สมาชิกสภาเทศบาลผู�ทรงเกียรติทุกท4าน 
นายกเทศมนตรี  ข�าพเจ�าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลลาดยาว กรณีคัดเลือก

สมาชิกสภาเทศบาลฯเปOนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลลาดยาว 
จํานวน 2 ท4าน 

หลักการ 
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห4งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�เพ่ือสนับสนุนให�
องค�กรปกครองส4วนท�องถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2561 (ฉบับใหม4) ให�คัดเลือกคณะกรรมการกองทุน 
หลักประกันสุขภาพ ข�อ 12(3) สมาชิกสภาองค�กรปกครองส4วนท�องถ่ินท่ีสภาองค�กร
ปกครองส4วนท�องถ่ินมอบหมาย จํานวน 2 คน และให�ผู�บริหารสูงสุดขององค�กรปกครอง 
ส4วนท�องถ่ิน เปOนผู�ออกคําสั่งแต4งต้ังเปOนคณะกรรมการกองทุนและแจ�งให�สํานักงาน
หลักประกันกองทุนสุขภาพแห4งชาติเขต ต4อไป 

เหตุผล 
เพ่ือให�ได�คณะกรรมการกองทุนฯ เทศบาลตําบลลาดยาว ครบตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห4งชาติ เรื่องหลักเกณฑ�เพ่ือสนับสนุน ให�องค�กรปกครองส4วนท�องถ่ิน 
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.
2561 ข�อ 12 (3) ขอได�โปรดนําเสนอต4อท่ีประชุมสภาเพ่ือพิจารณาต4อไป 

นายป8ญญา มณีรัตน9  เชิญ สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เปOนคณะกรรมการหลักประกัน 
ประธานสภาเทศบาล สุขภาพแห4งชาติ จํานวน  ๒  คน และขอให�เสนอชื่อทีละ  ๑  คน  ถ�าเสนอชื่อเกินจํานวน 

ก็ต�องมาลงมติคะแนนเสียง      ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อครับ 
นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสด์ิ เสนอชื่อ  นายพิมาน  เพชรรัตน9 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายป8ญญา  มณีรัตน9 - ขอผู�รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายวสันต9  สมัครเขตร9กิจ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
    ๒. นางอนงค9  อย7สุภาพ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 

 

นายป8ญญา มณีรัตน9 - เชิญ นายแคล2ว  นุตภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายแคล2ว นุตภูมิ - ขอเสนอข่ือ นางมนฤดี  เมณฑ9กูล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

นายป8ญญา  มณีรัตน9 - ขอผู�รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายสอน  เสรีรัฐ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
    2. นางมาลา  แก2ไพรัช  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 

 

นายป8ญญา มณีรัตน9  - มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอท4านอ่ืนอีกหรือไม4ครับ  
ประธานสภาเทศบาล      -ถ�าไม4มี - 
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นายป8ญญา  มณีรัตน9 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห4งชาติ  ได�แก4 
ประธานสภาเทศบาล ๑. นายพิมาน  เพชรรัตน9 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 

๒. นางมนฤดี  เมณฑ9กูล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายป8ญญา  มณีรัตน9 มีสมาชิกสภาท4านใด   จะเสนอ เรื่อง อ่ืนๆ   หรือไม4  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายวสันต�  สมัครเขตร�กิจ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
นายวสันต9  สมัครเขตร9กิจ เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู�บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  เจ�าหน�าท่ี และตัวแทนชุมชนทุกชุมชน 
   ผม นายวสันต�  สมัครเขตร�กิจ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
   ก4อนอ่ืนผมขอสวัสดีปJใหม4ทุกท4านนะครับท่ีจะใกล�เข�ามา ขอให�ทุกท4านนึกสิ่งใดสมหวัง
   ปรารถนา สวยๆ หล4อๆ ปรารถนากันทุกท4าน  เรื่องท่ีผมจะพูดคือเรื่องท4อระบายน้ํา
   ชุมชนหนองกวาง 3 แถวบ�านหมวดเปJaยก (ภาพแนบท�าย) ถนนเส�นนี้ไม4มีท4อระบายน้ํา
    มันมีบ�านอยู4หลังเดียว มียุง ซ่ึงเปOนท่ีเพาะพันธุ�เชื่อโรค อยากจะให�หน4วยงานของ
   เทศบาลฯเข�าไปดูแลแก�ไขป�ญหาตรงนี้ด�วย ชาวบ�านเขาเดือดร�อน เขาเล4าให�ผมฟ�งว4าไม4
   มีเจ�าหน�าท่ีของเราเข�าไปเลย ผมต�องขอฝากท4านประธานไปยังคณะผู�บริหารด�วยครับ  
   อีกเรื่องผมต�องขอชมเชยทางด�านกองสาธารณสุข หมอเต�ย ได�รับเรื่องและได�ดําเนินการ
   ในเรื่องของถังขยะท่ีนําไปเปลี่ยนจากของเดิมอย4างรวดเร็ว เรื่องไฟฟ]าส4องสว4าง 
   เหมือนกันก็ไปดําเนินแก�ไขให� ผมอยากจะฝากทางเทศบาลว4าเรื่องไหนท่ีมันเดือดร�อน
   จริงๆก็ควรไปดําเนินการให�ก4อนเพราะชาวบ�านเขาเดือดร�อนกันจริงๆ เรื่องเสียงตาม
   สายตามชุมชนท่ีมันเสียหายไม4ได�ยิน เสียงขาดหาย จุดไหนเสียงไม4ได�ยินก็ให�เข�าไปแก�ไข 
   เพราะข4าวสารเปOนสิ่งท่ีจําเปOนท่ีชาวบ�านต�องรับรู� บางท่ีท่ีเราเข�าไปพูดคุยไปบอกเขา เขา
   ก็เชื่อครึ่งไม4เชื่อครึ่งเรื่องกล�องCCTV มีเน็ตเวิร�คเข�าใช�ให�เปOนประโยชน� เชื่อมต4อให�มัน
   ครบทุกซอกซอย โจร ขโมยมันเยอะ เพ่ือความปลอดภัยของพวกเรา ชาวบ�านเขาไม4
   กล�าพูด เขาก็ให�พวกสมาชิกสภาเทศบาลท้ังหลายเปOนกระบอกเสียงให�มาบอกพวกท4าน 
   ผมของฝากไว�ด�วยครับ ขอบคุณครับ  
นายป8ญญา  มณีรัตน9 ขอเชิญ นายพิมาน  เพชรรัตน�  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
ประธานสภาเทศบาล  
นายพิมาน  เพชรรัตน9 เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู�บริหาร และ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู�ร4วมรับฟ�งทุกท4าน  
   ผม นายพิมาน  เพชรรัตน�  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
 ก็จะมีอยู4 2 - 3 เรื่องครับ 
 -เรื่องท่ี 1 กล�องวงจรปLด CCTV ของเรา ท่ีเรามีจุดติดต้ังเซิฟเวอร�ตามบ�านของชาวบ�าน

เขา ผมอยากจะทราบว4าเราได�ไปช4วยเหลือในส4วนของค4าไฟฟ]าเขาบ�างหรือไม4 และเขา
เต็มใจหรือไหมท่ีให�เครื่องเซิฟเวอร�ไปติดต้ังหรือเปล4า ผมอยากจะให�เจ�าหน�าท่ีท่ี
รับผิดชอบไปเคลียร�เรื่องนี้ด�วยว4าสามารถเอาออกมาแล�วมาใช�ไฟสาธารณได�หรือไม4 ทุก
จุดเลย เขาไม4มาบ4นให�นายกฯได�ยิน แต4เขามาบ4นให�กับสมาชิกสภาฯ รีบไปเคลียร�ออก
นะครับ 

 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประชุมเม่ือวันท่ี 24  ธันวาคม 2561 


� 

 
 -เรื่องท่ี 2 คําร�อง อยากจะให�ใส4ใจกันให�มากกว4านี้ เช4น คําร�องขอใช�เต�นท�ท่ีหนองกวาง 

เขามาเขียนเม่ือ 2 พ.ย. 61 ใช�ในงานแต4งงาน เต�นท�เอาไปให�เขาไม4พอ ไปบอกเขาว4าไป
กางท่ีวัดหลวงปูEลี ผมไปสอบถามกับกรรมการวัดเขาก็บอกผมว4าไม4ได�มาเขียนคําร�อง 
และผมจะเอาเต�นท�จากหนองกวางไปวัดประชานิมิตก็ไม4ได�อีกแล�ว อยากจะให�
ความสําคัญกับคําร�องด�วย คําร�องก็ถือว4าถูกต�อง ถูกกฎหมาย ทําตามข้ันตอน             
-เรื่องท่ี 3 คอสะพานบ�านจ4าโต คอสะพานมันชันเกินไป รถบางชนิดไม4สามารถข้ึนได�
จะต�องชะเง�อดูรถทางซ�ายและขวาอีกเวลาข้ึนมา ทําให�ราดข้ึนมาหน4อยเพราะมันชันไป
หน4อย อยากจะให�แก�ไขเทศบาลเราแก�ไขได�หรือไม4 หรือหน4วยงานไหนแก�ไข ฝากไว�
เท4านี้ครับ 

นายป8ญญา  มณีรัตน9 ขอเชิญ นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสด์ิ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสด์ิ เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู�บริหาร และ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ตัวแทนชุมชนทุกชุมชน 
 ผม นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสด์ิ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
   ผมขอเสริมตามท่ีท4านสท.วสันต� และท4านสท.พิมาน ได�กล4าวไว�ท้ัง 2 ท4าน  
   -เรื่องคอสะพาน ท4านสท.แซน ซ่ึงวันนี้ท4านไม4มา ท4านได�มาคุยกับผมหลายครั้ง 
   แล�ว มันเปOนท้ัง 2 ฝ�fง ยิ่งฝ�fงทางเข�าบ�านท4านสท.แซน สัญจรลําบาก ทางมันเล็ก มอเตอร�
   ไซด�ยังต�องหลบ ผมคิดว4าในส4วนคอสะพานนั้นมันเปOนความรับผิดชอบของเทศบาล
   ดําเนินการ แต4ตอนท่ีมาประชาคมก็มีคนป�ดว4าจะช4วยทําคอสะพานท้ัง 2 ฝ�fงให� 
   มันสโลป ทําโน�นนี่นั้น ต4างๆนาๆ แต4มาถึงป�จจุบันก็เปOนแบบนี้ ฝากด�วยนะครับอยากจะ
   ให�พัฒนาส4วนนี้ด�วย  
   -เรื่องไฟฟ]า ตามท่ีท4านสท.วสันต�ได�กล4าว ยิ่งช4วงนี้ใกล�เทศกาลปJใหม4 ก4อนหน�านี้ผม
   ได�รับคําร�องเก่ียวกับไฟฟ]าส4องสว4างท่ีมันดับ เสีย อยากจะให�เข�าไปแก�ไข ทํางานแบบ
             เชิงรุกเข�าไปตรวจสอบ ตรวจเช็ค ให�สามารถใช�งานได�ปกติ ในลาดยาวค4อนข�างมีกลุ4ม
   เสี่ยงในการก4ออาชญากรรม อยากจะให�เข�าไปดูตามเสาไฟฟ]าท่ีมีหลอดไฟท่ีดับ/เสีย ช4วย
   แก�ไขให�มันติดใช�งานปกติก็เท4านั้นครับ ขอบคุณครับ 
นายป8ญญา  มณีรัตน9 ขอเชิญ นางมนฤดี  เมณฑ�กูล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
ประธานสภาเทศบาล  
นางมนฤดี  เมณฑ9กูล เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู�บริหาร และ 
สมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนชุมชนทุกชุมชน 
 ดิฉัน นางมนฤดี  เมณฑ�กูล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
   ดิฉันอยากจะถามเรื่องเดียวค4ะ ถนนเส�นข�างวัดใหญ4 – หน�าโรงงานนันยาง ผ4านสภาไป
   เรียบร�อยแล�ว เม่ือไรจะทําค4ะ 
นายป8ญญา มณีรัตน9 ขอให�ทางคณะผู�บริหารของเทศบาลตําบลลาดยาว ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว    

นายวิโรจน9 วิบูลรัตน9 เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  สมาชิกสภาเทศบาลผู�ทรงเกียรติทุกท4าน 
นายกเทศมนตรี  ผม นายวิโรจน� วิบูลรัตน� นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว  
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   ในฐานะท่ีเปOนผู�บริหารเทศบาลตําบลลาดยาว รวมถึงพนักงานและเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ
   ในงาน ทุกคนให�ความสําคัญกับทุกๆเรื่องครับ ไม4ว4าจะเปOนเรื่องเสียงตามสาย ไฟฟ]า
   ถนนทุกเส�น หรือเรื่องต4างๆ  
   เรื่องเสียงตามสาย ผมเห็นด�วยครับอยากจะขยายเหมือนกันต�องใช�งบประมาณ ต�องทํา
   ความเข�าใจแบบนี้ครับ เรื่องเสียงตามสายชาวบ�านมาขอ เราก็ไปติดต้ังให�แต4พอไปติดต้ัง
   มีข4าวสารประกาศเพ่ือประชาสัมพันธ� ชาวบ�านบางส4วนก็บอก นายก “ฉันนอนต่ืนเช�า
   ทุกวันเลย เสียงตามสายดังจัง” 
   เรื่องกล�องวงจรปLด CCTV ก4อนท่ีเราจะไปขอติดต้ังเพ่ือประหยัดงบประมาณ เทศบาลฯ
   ได�เข�าไปคุยก4อนแล�ว และ ทําหนังสือขออนุญาตส4งไปให�กับบ�าน/ร�านค�าท่ีเราขอติดต้ัง
   เซิฟเวอร�เรียบร�อย ก4อนท่ีจะมีค4าใช�จ4ายเพ่ิมเติมในส4วนของค4าไฟฟ]า เราก็เข�าไปว4าถ�ามัน
   มีค4าใช�จ4ายอาจจะไปเปลี่ยนท่ีติดต้ัง อ่ืนก็ได� และพอติดต้ังเราก็ทราบป�ญหาเรื่องการเข�า
   ไปดูขอมูลเรื่อยเลย แต4ด�วยเจตนาดีตรงนี้เทศบาลอยากจะลดงบประมาณ ถ�าเราจะดึง
   สายไฟท้ังหมดมาเทศบาลฯจาก 3 แสนบาท ก็เพ่ิมเปOนเท4าตัวเปOน 5-6 แสนบาท เรื่องท่ี
   ชาวบ�านร�องเรียนฝากท4านสมาชิกสภาฯ ผมและเจ�าหน�าท่ีกําลังดูอยู4ครับ หากเขาไม4
   ต�องการจริงๆก็ต�องเปลี่ยน จุดติดต้ังครับ 
   เรื่องคอสะพานเส�นหัวยางท่ีสูง ผมและกองช4างได�เข�าไปดู และสอบถามช4างเวลาราด
   มันเอียงไหม นี่ก็ยกระดับแล�วเท4านึงไม4ได�เอียงหัวท่ิมขนาดนั้น แม�แต4ตอนท่ีเราได�
   งบประมาณของกรมการปกครองท่ีทําพนังก้ันน้ํา ช4างก็ยกข้ึน 50 ซม. แต4พนังกับ
   สะพานมันไม4แมทกัน สะพานจะทําก4อนหรือหลังพนังก้ันน้ํา ซ่ึงผู�รับเหมาก็คนละ
   หน4วยงานและทางเทศบาลก็พร�อมท่ีจะแก�ไข 
   เรื่องถนนเส�นข�างวัดลาดยาว – ผ4านหน�าโรงงานนันยาง ได�ผู�รับเหมาหมดแล�วครับ
   เหมือนกับท่ีถนนซอยเจiนาขนมไทย ผู�รับเหมาเข�ามาดูตอนนี้ทําฝารางอยู4ครับ ผม
   ได�สอบถามเปOนระยะจากกองช4างว4าดําเนินการถึงไหนแล�ว ณ วันนี้หมดสัญญาแล�ว
   บริษัทเขาโดนปรับ แต4ไม4ต�องห4วงครับเปOนบริษัทใหญ4 เชื่อถือได� เราได�ทําหนังสือแจ�งไป
   ทุก 7 วัน ส4วนเรื่องท่ีทางรัฐบาลมอบนโยบาย ให�จังหวัด อําเภอ และทุกๆ องค�กร
   ปกครองส4วนท�องถ่ินเก่ียวกับการปรับภูมิทัศน�ของพ้ืนท่ี ขอให�ทางท4าน รก.ปลัดเทศบาล
   เปOนผู�ชี้แจง ในรายละเอียดด�วยครับ 
นายภัทรศักด์ิ  ปทุมวัฒนาวงศ9 เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  สมาชิกสภาเทศบาลผู�ทรงเกียรติทุกท4าน
เลขานุการสภาเทศบาล ผม นายภัทรศักด์ิ  ปทุมวัฒนาวงศ� รก.ปลัดเทศบาล 
   เนื่องจากว4านโยบายรัฐบาลมีแนวทางเปOนของขวัญปJใหม4 2562 กระทรวงมหาดไทย
   มอบโครงการไว� 3 โครงการ 
   1. “คลองสวยท่ัวไป สุขใจเท่ียวท�องถ่ิน ” หาแหล4งน้ํา เช4น คลอง หนอง บึง จัดเปOน
   สถานท่ีให�สวยงามเปOนท่ีพักผ4อน ปรับภูมิทัศน� รวมท้ังให�มีการจัดกิจกรรมล4องเรือชม
   ทัศนียภาพ และจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแก4นักท4องเท่ียวให�เหมาะสม ท้ังนี้ ในการดําเนินการ
   ต4างๆ ดังกล4าว ให�ยึดหลักการท่ีให�ประชาชนและชุมชนในพ้ืนท่ีมีความรู�ความเข�าใจ และเข�า
   มามีส4วนร4วมในการดําเนินการให�มากท่ีสุดทางอําเภอได�เสนอท่ีสวนข�างหลังสํานักงาน
   เทศบาล ตําบลลาดยาวของเรา กับบึงหล4ม มติท่ีประชุมระดับอําเภอก็ให�เปOนท่ีบึงหล4ม
   ซ่ึงจะให�เปOนปอดของลาดยาว ใช�งบประมาณส4วนกลาง/งบประมาณท�องถ่ิน  
 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประชุมเม่ือวันท่ี 24  ธันวาคม 2561 


� 

 

   2. “๑ อปท. ๑ ถนนท�องถ่ินใส4ใจสิ่งแวดล�อม” ถนนท�องถ่ินใส4ใจสิ่งแวดล�อม" โดยมี
   เป]าหมายเพ่ือให�องค�กรปกครองส4วนท�องถ่ินทุกแห4ง มีถนนท่ีมีความสวยงาม เปOนระเบียบ
   เรียบร�อย มีสิ่งแวดล�อมท่ีดี        และประชาชนเดินทางสัญจรด�วยความปลอดภัย โดยให�
   องค�กรปกครองส4วนท�องถ่ินสํารวจและคัดเลือกถนนท่ีอยู4 ในพ้ืนท่ีท่ีเปOนถนนอยู4ในความ
   รับผิดชอบ จํานวน ๑ สาย ความยาวไม4น�อยกว4า 500 เมตร กว�าง 3 - 6 เมตร  โดยให�มี
   การปรับปรุงทิวทัศน�สองข�างทางให�สะท�อนถึงวัฒนธรรม วิถีชุมชน หรือเอกลักษณ�ของ
   ชุมชน ด�วยการรักษาความสะอาดบริเวณถนนให�เปOนระเบียบเรียบร�อย ดูแลรักษา 
   สิ่งแวดล�อม ปลูกไม�ดอก ไม�ประดับสีชมพูเข�มหรือสีแดง เช4น บัวตอง เฟkfองฟ]า ชมพู
   พันธุ�ทิพย�  เปOนต�น และไม�ยืนต�นประจําท�องถ่ิน ท4านนายอําเภอให�เสนอไป ท4านนายกฯ
   เลยเสนอถนนเกาะกลางลาดยาว – หนองเบน การใช�งบประมาณก็คือให�โอนเงินไปต้ังจ4าย
   รายการใหม4 หรือจ4ายขาดในเงินสะสม 
   3. “ห�องน้ําท�องถ่ินสะอาดและปลอดภัย” โดยให�องค�กรปกครองส4วนท�องถ่ิน พัฒนา
   ห�องน้ําสาธารณะทุกแห4งท่ีอยู4ในความรับผิดชอบ ได�แก4 ห�องน้ําในสํานักงานองค�กร
   ปกครองส4วนท�องถ่ิน โรงเรียน ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สถานีขนส4ง อาคารอเนกประสงค� ตลาด
   สวนสาธารณะ และสถานท่ีท4องเท่ียวต4างๆ เพ่ือความพึงพอใจของประชาชนและ  
   นักท4องเท่ียว โดยเน�นพัฒนาห�องน้ําสาธารณะให�ได�มาตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ
   ปลอดภัย  
นายป8ญญา  มณีรัตน9 มีสมาชิกสภาท4านใด   จะเสนอ เรื่อง อ่ืนๆ  หรือไม4  
ประธานสภาเทศบาล ถ�าไม4มี       
 ผมขอปVดการประชุม 
 
เลิกประชุม                   เวลา   13.00  น. 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เม่ือวันท่ี      เดือน มกราคม  2561 

 
(ลงชื่อ)              ผู�บันทึกรายงานการประชุม       (ลงชื่อ)            ประธานกรรมการตรวจ 
     (นายภัทรศักด์ิ  ปทุมวัฒนาวงศ�)                            (นายสอน  เสรีรัฐ)  
  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลาดยาว            สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
 
 
(ลงชื่อ)                  กรรมการตรวจ           (ลงชื่อ)                 กรรมการตรวจ                       

 (นายชุมพล  ชังชั่ว)               (นายแซน  ชัยอุดมสิน)                          
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2            สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 

 
 
  
 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประชุมเม่ือวันท่ี 24  ธันวาคม 2561 


� 

 
 
 

      เอกสารแนบท2ายของ 
 
 
 

                1. นายวสันต9  สมัครเขตร9กิจ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2   (ภาพถ7าย) 
                            2. กองช7างเทศบาลตําบลลาดยาว 
                               - บันทึกข�อความ ท่ี นว61204/217 วันท่ี 20 กันยายน 2561 
                                เรือ่ง รายงานโครงการก4อสร�าง ถนน ค.ส.ล. สายหนองไทร – ดอนธาตุ 
                                - สรุปผลการประมาณราคาโครงการก4อสร�างถนนสายหนองไทร – ดอนธาตุ 
  

 
 
 


