รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจําป) พ.ศ. ๒๕61
วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา ๑0.๐๐ น.
ณ ห2องประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว

***************************
ผู2มาประชุม
๑
๒
๓
4
5
6
7
8
9
10
11

นายปญญา มณีรัตน
นายแคลว นุตภูมิ
นายสอน เสรีรัฐ
นายไพโรจน วิมลจิตรสอาด
นายพิมาน เพชรรัตน
นายวสันต สมัครเขตรกิจ
นางอนงค อยู4สุภาพ
นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์
นางมาลา แกวไพรัช
นางมนฤดี เมณฑกูล
นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ

ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
รองประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลาดยาว

นายแซน ชัยอุดมสิน
นายชุมพล ชังชั่ว

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2

1
2
3
4
5
6

นายวิโรจน วิบูลรัตน
นายชัยพร สุจิพิธธรรม
นายยสพล ไกรวิริยะ
นางศิริรัตน จุ4นจ4าง
นายเกรียงศักดิ์ โตวิเศษ
นางศุภรัตน เสือเหลือง

7

นายสมชาย หงษนิกร

8

นางขวัญใจ ไกรวิริยะ

นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว
รองนายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว
รองนายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว
หัวหนาฝEายอํานวยการ
รก.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผอ.กองการศึกษา

ผู2ลาประชุม
1
2
ผู2เข2าร7วมประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
เริ่มประชุมเวลา

นายบรรณพัฒ เรืองขํา
นางแพรวพรรร เกษศิลปI
นายเดชมงคล เดิมพยอม
นายกิจจา โพแดน
นายสุรศักดิ์ ทองอน
นางสาวศิริกานดา จุยเปJย
นางสายหยุด ลอยสงเคราะห
นางอรณิษฐ โพธิ์ทรง
นางเพยาว สิทธิธูรณ
นางสาวสุดใจ ชมพูนุช
นางสาวชุติมา พะนมมาศ
นายจรัส ขุนอภัย

รก.ผูอํานวยการกองช4าง
หัวหนาฝEายบริหารงานการศึกษา
หัวหนาฝEายบริหารงานคลัง
หัวหนาฝEายวิชาการและแผนงาน
สัตวแพทย
เจาพนักงานธุรการ
ชุมชนหนองกวาง 1
ชุมชนวัดลาดยาว
ประธาน อสม.
ประชาชน
เจาหนาที่ อปพร.
เจาหนาที่ อปพร.

๑0.๐๐ น.

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจําป) พ.ศ. ๒๕61
วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา ๑0.๐๐ น.
ณ ห2องประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว

***************************
นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

นายภัทรศักดิ์ ฯ
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียน คณะผูบริหาร ท4านสมาชิกสภาฯ
เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุม ผมขอเปLดการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจําปJ พ.ศ. ๒๕61 วันที่ 24 ธันวาคม
๒๕61 ซึ่งเจาหนาที่ของสภาเทศบาล ไดดําเนินการจัดส4งเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลใหกับทุกท4านทราบแลวนั้น ขอเชิญเลขนุการอ4านประกาศ
ประกาศอําเภอลาดยาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปJ พ.ศ. ๒๕61
ดวยสภาเทศบาลตําบลลาดยาว มีความประสงคขอเปLดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ประจําปJ 2561 ตั้งแต4วันที่ 20 ธันวาคม 2561
เปOนตนไป มีกําหนดไม4เกิน 15 วัน เพื่อรายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ที่ไดแถลงไวต4อสภาเทศบาลตําบลลาดยาวประจําปJงบประมาณ 2561 แจงรายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว ประจําปJงบประมาณ
2561 แจงประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ 2562 และการ
โอนเงินงบประมาณรายจ4าย ประจําปJงบประมาณ 2562
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ แห4งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ นายอําเภอลาดยาวจึงเรียกประชุม
สภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปJ พ.ศ.๒๕61 ตั้งแต4
วันที่ 20 ธันวาคม ๒๕61 เปOนตนไป มีกําหนดไม4เกิน 15 วัน
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61
(ลงชื่อ) นายธรรมศักดิ์ สายน้ําเย็น
ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอําเภอลาดยาว

ระเบียบวาระที่ ๑
นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ที่ประธานจะแจ2งต7อที่ประชุม
1.แจงประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจําปJ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ครั้งที่ 2 ระหว4างเดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 25๖1
ประกาศใชเมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
2. แจงประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ 2562 ประกาศใชเมื่อ
วันที่ 9 ตุลาคม 2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ ๑ ประจําป) พ.ศ. ๒๕61 เมื่อวันที่ 10 กันยายน ๒๕61
นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่เจาหนาที่สภาเทศบาล ไดจัดส4งสําเนารายงานการประชุมสภาฯ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมพิจารณาตรวจแลว และไดส4งใหกับ
สมาชิกทุกท4านไดตรวจดูถอยคําและขอความล4วงหนาแลว
เชิญท4านเลขานุการสภา ดําเนินการ
นายภัทรศักดิ์ ฯ
อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าดวยขอบังคับการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๓๓ กําหนดโดยสรุปว4า รายงานการประชุมทุก
คราวจะตองให คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ไดทําการ
ตรวจสอบแลวเสนอใหสภาทองถิ่น รับรองรายงานการประชุม นั้น มีสมาชิก
ท4านใดมีขอความใดที่จะแกไข ขอเชิญท4าน
สมาชิกไดตรวจสอบ เปOนรายหนา ตั้งแต4หนาที่ ๑ ถึงหนาที่ 14
หนา ๑ , ๒ , ๓ ..... ถึง 14
นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

มีสมาชิกท4านใดจะแกไขขอความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม4
เมื่อไม4มีสมาชิกท4านใด ขอแกไขขอความและถอยคําอีก ผมขอมติจาก
ที่ประชุมสมาชิกท4านใด เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ประจําปJ พ.ศ. ๒๕61
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. ๒๕61 โปรดยกมือขึ้นครับ
มีสมาชิกสภาฯ
ยกมือรับรอง
8
เสียง
ไม4รับรอง
เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑
ประจําปJ พ.ศ. ๒๕61 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. ๒๕61

2.2 รับรองรายการประชุม สภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจําป) พ.ศ. ๒๕61 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ๒๕61
นายป8ญญา มณีรัตน9 ตามที่เจาหนาที่สภาเทศบาล ไดจัดส4งสําเนารายงานการประชุมสภาฯ ซึ่ง
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมพิจารณาตรวจแลว และไดส4งใหกับสมาชิกทุก
ท4านไดตรวจดูถอยคําและขอความล4วงหนาแลว เชิญท4านเลขานุการสภา ดําเนินการ
นายภัทรศักดิ์ ฯ
อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
เลขานุการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๓๓ กําหนดโดยสรุปว4า รายงานการประชุมทุกคราว
จะตองใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ไดทําการตรวจสอบแลวเสนอ
ใหสภาทองถิ่น รับรองรายงานการประชุม นั้น มีสมาชิกท4านใดมีขอความใดที่จะแกไข
ขอเชิญท4าน สมาชิกไดตรวจสอบเปOนรายหนา ตั้งแต4 หนาที่ ๑ ถึงหนาที่ 8
หนา ๑ , ๒ , ๓ ..... ถึง 8
นายป8ญญา มณีรัตน9
มีสมาชิกท4านใดจะแกไขขอความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม4
ประธานสภาเทศบาล
เมื่อไม4มีสมาชิกท4านใด ขอแกไขขอความและถอยคําอีก ผมขอมติจาก
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมสมาชิกท4านใด เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจําปJ พ.ศ. ๒๕61
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61
โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน9 วิบูลรัตน9
นายกเทศมนตรี

มีสมาชิกสภาฯ

ยกมือรับรอง
8
ไม4รับรอง
งดออกเสียง
1
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจําปJ พ.ศ. ๒๕61 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61

เสียง
เสียง
เสียง
ครั้งที่ ๑

เรื่องเพื่อทราบ
รายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได2แถลงไว2ต7อสภาเทศบาล
ตําบลลาดยาว ประจําป)งบประมาณ ๒๕61
สําหรับระเบียบวาระนี้ เชิญท4านนายกเทศมนตรี
เรียน ท7านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา
48 ทศ วรรคหา กําหนดใหนายกเทศมนตรี จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ไดแถลงไวต4อสภาเทศบาลเปOนประจําทุกปJ นั้น
บั ด นี้ ไดครบกํ า หนดระยะเวลาดั ง กล4 า วแลว กระผมนายวิ โ รจน วิ บู ล รั ต น
นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว พรอมคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนั กงานจางของเทศบาลตํ าบลลาดยาว ไดดํ าเนิ นการตามที่ ไดแถลงนโยบายต4 อสภา
เทศบาลตําบลลาดยาวเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบล
ลาดยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปJ พ.ศ.2556 จึงเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวต4อสภาเทศบาลตําบลลาดยาว ประจําปJงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ดังต4อไปนี้
โครงการที่ตั้งจ4ายไวตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ4ายประจําปJ งบประมาณ พ.ศ.2561
หรือจ4ายขาดจากเงินสะสม หรือนํามาตั้งจ4ายเปOนรายการใหม4 หรืองบกันเงินเหลื่อมปJ
จํานวนโครงการทั้งสิ้น 90 โครงการ สามารถเบิกจ4ายเงินจริงในปJงบประมาณรายจ4าย
ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 67 โครงการ คิดเปOนรอยละ 74.44ของ
โครงการทั้งหมด และจํานวนเงินงบประมาณรายจ4ายที่ตั้งจ4ายไวในปJงบประมาณ พ.ศ.
2561 รวมเปOนเงินทั้งสิ้น 55,541,167 .- บาท (หาสิบหาลานหาแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน
หนึ่งรอยหกสิบเจ็ดบาท) ซึ่งสามารถเบิกจ4ายเงิน เปOนจํานวนเงินทั้งสิ้น 45,209,151.95
บาท (สี่สิบห2าล2านสองแสนเก2าพันหนึ่งร2อยห2าสิบเอ็ดบาทเก2าสิบห2าสตางค9) คิดเปOนรอย
ละ 81.40 ของงบประมาณตั้งจ4ายทั้งหมด รายละเอียดโครงการต4างๆ ตามเอกสารที่ได
แจกใหทุกท4านทราบ
ซึ่งตลอดระยะเวลาในการบริหารงานในปJงบประมาณที่ผ4านมา
กระผมพรอมดวย
คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางเทศบาลตําบลลาดยาว
ไดมุ4งมั่นที่จะพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว เพื่อประโยชนสุขแก4ประชาชนในเขตเทศบาล
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ตําบลลาดยาว กระผมในนามตัวแทนเทศบาลตําบลลาดยาว ขอขอบคุณทุกท4านที่มีส4วน
ร4วมในการสนับสนุน ส4งเสริมและเสนอแนะการปฏิบัติงานและร4วมกันแกไขปญหาต4างๆ
ส4งผลใหการดําเนินงานของเทศบาลตําบลลาดยาว ประสบผลสําเร็จ และบรรลุตาม
เป]าหมายที่วางไว และทําใหเทศบาลตําบลลาดยาวไดรับการพัฒนากาวหนาไปอย4างยั่งยืน
ตลอดไป
นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

สําหรับในระเบียบวาระที่ 3 ที่ท4านนายกเทศมนตรีเสนอต4อที่ประชุม
ไม4ทราบว4า สมาชิกสภาท4านใดจะเสนอความเห็นหรือไม4
-ถาไม4มี- ผมขอไประเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.
2562 โครงการก7อสร2างถนน ค.ส.ล. สายหนองไทร-ดอนธาตุ (กองช7าง)
นายป8ญญา มณีรัตน9 4.1 เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณราจ4าย ประจําปJงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล ฯ พ.ศ. 2562 โครงการก4อสรางถนน ค.ส.ล สายหนองไทร-ดอนธาตุ (กองช4าง)
ระเบียบวาระนี้ มีการเพิ่มเอกสาร จํานวน 2 ชิ้น เชิญเจาหนาที่แจกเอกสารครับ
1. สรุปผลการประมาณราคาโครงการก4อสรางถนน ค.ส.ล สายหนองไทร-ดอนธาตุ
(กองช4าง) (เดิม)
2. บันทึกรายงานเปลี่ยนแปลงงานโครงการก4อสรางถนน ค.ส.ล สายหนองไทร-ดอน
ธาตุ (กองช4าง)
ขอเชิญท4านนายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที่ ๔

นายวิโรจน9 วิบูลรัตน9 เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ4าย ประจําปJงบประมาณ
นายกเทศมนตรี ฯ
พ.ศ.2562 หมวดที่ดินและสิ่งก4อสราง ประเภทค4าก4อสรางสิ่ง สาธารณูปโภค
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
ขาพเจาขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มัติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ4 า ย ประจํ า ปJ งบประมาณ
พ.ศ.2562
หมวดที่ดินและสิ่งก4อสราง ประเภทค4าก4อสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ดวยเทศบาลตําบลลาดยาว มีความจําเปOนตองโอนเงินงบประมาณรายจ4าย ประจําปJ
งบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดที่ ดิ น และสิ่ ง ก4 อ สราง ประเภทค4 า ก4 อ สรางสิ่ ง
สาธารณูปโภค เพื่อใชจ4ายเปOนค4าโครงการก4อสรางถนน ค.ส.ล. สายหนองไทร-ดอนธาตุ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โอนลด จํานวน 1 รายการ รวมเปOนเงิน 89,000 บาท
รายการที่ 1 หน4วยงานกองช4าง
แผนงาน
เคหะและชุมชน
งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด
ค4าใชสอย
ประเภท
โครงการจางเหมาแรงงานปฏิบัติงาน
ตั้งไว
864,000 บาท
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นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล
นายสอน เสรีรัฐ
สมาชิกสภาเทศบาล

งบประมาณคงเหลือก4อนโอน
824,000 บาท
ขอโอนลด
89,000
บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน
735,000
บาท
โอนเพิ่ม จํานวน 1 รายการ รวมเปOนเงิน 89,000 บาท
รายการที่ 1 หน4วยงานกองช4าง
แผนงาน
เคหะและชุมชน
งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด
ที่ดินและสิ่งก4อสราง
ประเภท
ค4าก4อสรางสิ่งสาธารณูปโภค
รายการ
โครงการก4อสรางถนน ค.ส.ล. สายหนองไทร-ดอนธาตุ
ตั้งไว
71,000
บาท
งบประมาณคงเหลือก4อนโอน
71,000
บาท
ขอโอนเพิ่ม
89,000
บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน
160,000
บาท
เหตุผล
เนื่องจากงบประมาณ “โครงการก4อสรางถนน ค.ส.ล. สายหนองไทร-ดอนธาตุ” ในการ
คํ า นวณเกิ ด การคลาดเคลื่ อ น ทํ า ใหงบประมาณที่ ตั้ ง ไวไม4 เ พี ย งพอแก4 ก ารดํ า เนิ น
โครงการฯ จึงมีความจําเปOนตองโอนเงินงบประมาณรายจ4ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ.
2562 หมวดที่ดินและสิ่งก4อสราง ประเภทค4าก4อสรางสิ่งสาธารณูปโภค
ซึ่งการโอนเงินงบประมาณครั้งนี้ เปOนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองส4วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ4าย หมวดค4า
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งก4อสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ4ายเปOนรายการใหม4 ใหเปOนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเสนอต4อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาวเพื่อพิจารณาต4อไป
สําหรับในระเบียบวาระที่ 4.1 ท4านนายกเทศมนตรีเสนอต4อที่ประชุม
ไม4ทราบว4ามีสมาชิกท4านใดจะเสนอความเห็นหรือไม4
ขอเชิญ นายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว ที่เคารพ
ผม นายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
ในเรื่องการมาขอเพิ่มในการก4อสราง “โครงการก4อสรางถนน ค.ส.ล. สายหนองไทรดอนธาตุ”จริงๆแลวครั้ งแรกเสนอมาเพี ยง 71,000.- บาท ดวยหนาที่ ของกองช4า ง
ผูรับ ผิด ชอบ น4 าจะตองสํ ารวจและตรวจสอบ ทํ าเรื่องใหถูกตองก4อนที่ จะเสนอไปถึ ง
ผูบริหาร ซึ่งประกอบดวย ท4านนายก และรองยสพล บางท4านไม4ทราบหรอกครับ ผ4าน
ออกมายังสภา ผมและเพื่อนสมาชิกสภาก็เห็นดวย ในการก4อสราง งบประมาณ
71,000.- บาท จํานวนเงินไม4มาก แลวทีนี้จะมาขอเพิ่ม ตรงนี้ผมถือว4ามันเปOนความ
ผิ ด พลาดที่ ใ หญ4 ห ลวง ก4 อ นทํ า ทํ า ไมไม4 คิ ด ใหรอบคอบก4 อ น ผิ ด พลาด 100 กว4 า
เปอรเซ็นตจาก 71,000.- บาท เพิ่มอีก 89,000.- บาท พอผมทราบว4าจะมี การ
ก4อสราง
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ถนนสายนี้ ผมไดเขาไปสํารวจดู ไม4ทราบว4ามีเพื่อนสมาชิกท4านใดบางที่เขาไปดู ผมว4า
ถนนเสนนี้ยังใชงานได ยังมีสภาพดีอยู4 70-80 เปอรเซ็นต มีเล็กนอยที่แตกราว เอายาง
มะตอยมาราดก็สามารถใชงานได แลวแต4เพื่อนสมาชิกจะเห็นชอบอย4างไร ในส4วนของ
ผมของดออกเสียงครับ ขอบคุณครับ
นายป8ญญา มณีรัตน9 ขอบคุณท4าน สท.สอน
ประธานสภาเทศบาล ไม4ทราบว4ามีสมาชิกท4านใดจะเสนอความเห็นหรือไม4
ขอเชิญ นายพิมาน เพชรรัตน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
นายพิมาน เพชรรัตน9 เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล ผูร4วมรับฟงทุกท4าน
ผม นายพิมาน เพชรรัตน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
กรณีการเสนอญัตติโครงการดังกล4าวที่ทางผูบริหารไดเสนอมานั้น ในส4วนของการสราง
ความเจริญใหบานเมืองผมเห็นดวยครับ ผมเขาใจครับว4ามีการคํานวณผิดพลาด แลวขอ
โอนงบประมาณเพิ่ม ตามที่ท4านสท.สอนไดกล4าว ขออนุญาตเอ4ยนามครับ ผมเขาใจครับ
ว4 า คนหนึ่ งไม4 ทํ า งานไม4 ผิ ด คนหนึ่ ง ทํ า งานคนที่ ทํ า งานย4 อมมี โ อกาสผิ ด พลาด แต4 ใ น
คณะทํางานของเทศบาลตําบลลาดยาวผมไม4อยากชี้เป]าไปที่คนใดคนหนึ่งว4าผิด
ประการแรก กองช4างตองตรวจสอบขั้นตอนมีลูกทีมหรือไม4
ประการที่สอง สํารวจราคา
ประการที่สาม ท4านนายกฯ ก4อนเสนอญัตติหากมีขอสงสัย และไม4มีความรูก็สอบถามผูที่
รูเสียก4อนมาเสนอสภามันไม4ใช4เรื่องนี้เรื่องแรกที่มาขอโอนเพิ่ม ผมไม4เขาใจกระบวนการ
หรือบุคลากรของเทศบาลไม4เพียงพอหรืออย4างไร ถึงไม4มีคนตรวจสอบคอยเช็คก4อนที่จะ
มาเสนอญัตติ
ตามเนื้อหาผมไดคุยกับกองช4างผูดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้มาพอสมควร การพิจารณา
อนุมัติใหผ4านไม4ผ4านนั้นเปOนหนาที่ของสภา การขอโอนงบประมาณเพิ่มในครั้งนี้ ผมไม4
ทราบเลยว4าปริมาณงานมันเท4าเดิมแต4จํานวนเงินเพิ่ม หรือเปล4า ผมจะขอติติงตรงนี้
ก4อนครับ หากปริมาณงานเท4าเดิมแต4จํานวนเงินเพิ่มขึ้น มันจะทําใหการพิจารณาของ
สภาเปOนไปอย4างลําบากครับ แต4โดยทั่วไปเวลาเขาขอเสนอญัตติโอนเพิ่ม ปริมาณงานที่
ทําก็จะเพิ่มขึ้น คุณภาพปริมาณและงานจะแตกต4าง อยากจะฝากไปยังคณะผูบริหาร
ดวยครับ ขอบคุณครับ
นายป8ญญา มณีรัตน9 เมื่อไม4มีสมาชิกท4านใด มีขอคิดเห็นอื่นใดอีก
ประธานสภาเทศบาล ขอใหทางคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลลาดยาว ชี้แจง
ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว
นายวิโรจน9 วิบูลรัตน9
นายกเทศมนตรี
นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกท4าน
ผม นายวิโรจน วิบูลรัตน นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว
ผมขอขอบคุณขอมูล และความคิดเห็นต4างๆ ในส4วนนี้ผมขอใหทางกองช4างผูรับผิดชอบ
ขอเชิญ นายบรรณพัฒ เรืองขํา รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองช4าง
เปOนผูชี้แจง
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นายบรรณพัฒ เรืองขํา เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกท4าน
รก.ผอ.กองช7าง
ผม นายบรรณพัฒ เรืองขํา รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองช4าง
ก4อนอื่นผมตองกราบขอประธานโทษในส4วนของการคํานวณที่มันผิดไป และการคํานวณ
ปริมาณตัวเลขของคอนกรีตก็ผิดไปดวย ประมาณการนี้จริงๆมันตอง 190 ตาราเมตร
แลวที่คํานวณไปตอนแรกนั้น 28.5 ตารางเมตร ซึ่งส4วนต4างจะอยู4ที่ 160 กว4าตาราง
เมตร ในส4วนนี้ที่ขอโอนงบประมาณเพิ่มนั้น เปOนส4วนต4างของการคํานวณ 160 กว4า
ตารางเมตร และปริมาณงานก็เพิ่มขึ้นดวยครับ ขอชี้แจงเพียงเท4านี้ และขอประธานโทษ
ดวยครับที่คํานวณผิด ขอบคุณครับ
นายป8ญญา มณีรัตน9 เมื่อไม4มีสมาชิกท4านใด มีขอคิดเห็นอื่นใดอีก ผมขอมติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล สําหรับในระเบียบวาระที่ 4.1 โอนเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําป)งบประมาณ
พ.ศ.2562 “โครงการก7อสร2างถนน ค.ส.ล. สายหนองไทร-ดอนธาตุ”
จํานวนเงิน 89,000 บาท
- สมาชิกท7านใด อนุมัติ
โปรดยกมือ
สมาชิกอนุมัติ
8
เสียง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาวที่อนุมัติ ได2แก7
1. นายแคลว นุตภูมิ
รองประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
2. นายไพโรจน วิมลจิตรสอาด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
3. นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
4. นางมนฤดี เมณฑกูล
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
5. นายพิมาน เพชรรัตน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
6. นายวสันต สมัครเขตรกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
7. นางอนงค อยู4สุภาพ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
8. นางมาลา แกวไพรัช
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
- สมาชิกท7านใด ไม7อนุมัติ
โปรดยกมือ
สมาชิกไม7อนุมัติ
เสียง
- สมาชิกท7านใด งดออกเสียง โปรดยกมือ
งดออกเสียง
2
เสียง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาวที่งดออกเสียง ได2แก7
1. นายปญญา มณีรัตน
ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
2. นายสอน เสรีรัฐ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
มติที่ประชุม

- อนุมัติ –

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

ต4อไประเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตําบล ลาดยาว กรณีคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯเปOนคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลลาดยาว จํานวน 2 ท4าน ระเบียบวาระนี้
ขอเรียนเชิญท4าน นายกเทศมนตรี
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นายวิโรจน9 วิบูลรัตน9
นายกเทศมนตรี

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล
นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกท4าน
ขาพเจาขอเสนอญั ตติ ขอความเห็ นชอบจากสภาเทศบาลตํ าบลลาดยาว กรณี คัดเลื อก
สมาชิกสภาเทศบาลฯเปOนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลลาดยาว
จํานวน 2 ท4าน
หลักการ
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห4งชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให
องคกรปกครองส4วนทองถิ่นดํ าเนินงานและบริ หารจัดการระบบหลั กประกั นสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 (ฉบับใหม4) ใหคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ขอ 12(3) สมาชิกสภาองคกรปกครองส4วนทองถิ่นที่สภาองคกร
ปกครองส4วนทองถิ่นมอบหมาย จํานวน 2 คน และใหผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครอง
ส4 วนทองถิ่ น เปO นผู ออกคํ าสั่ งแต4 งตั้ งเปO นคณะกรรมการกองทุ นและแจงใหสํ านั กงาน
หลักประกันกองทุนสุขภาพแห4งชาติเขต ต4อไป
เหตุผล
เพื่อใหไดคณะกรรมการกองทุนฯ เทศบาลตําบลลาดยาว ครบตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห4งชาติ เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุน ใหองคกรปกครองส4วนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
2561 ขอ 12 (3) ขอไดโปรดนําเสนอต4อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาต4อไป
เชิญ สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เปOนคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห4งชาติ จํานวน ๒ คน และขอใหเสนอชื่อทีละ ๑ คน ถาเสนอชื่อเกินจํานวน
ก็ตองมาลงมติคะแนนเสียง ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อครับ
เสนอชื่อ นายพิมาน เพชรรัตน9 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

- ขอผูรับรอง
๑. นายวสันต9 สมัครเขตร9กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
๒. นางอนงค9 อย7สภุ าพ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

- เชิญ นายแคล2ว นุตภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2

นายแคล2ว นุตภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาล

- ขอเสนอขื่อ นางมนฤดี เมณฑ9กูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

- ขอผูรับรอง
๑. นายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
2. นางมาลา แก2ไพรัช สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอท4านอื่นอีกหรือไม4ครับ
-ถาไม4มี -
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นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห4งชาติ ไดแก4
๑. นายพิมาน เพชรรัตน9 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
๒. นางมนฤดี เมณฑ9กูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เรื่องอื่นๆ

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท4านใด จะเสนอ เรื่อง อื่นๆ หรือไม4
ขอเชิญ นายวสันต สมัครเขตรกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร
เจาหนาที่ และตัวแทนชุมชนทุกชุมชน
ผม นายวสันต สมัครเขตรกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
ก4อนอื่นผมขอสวัสดีปJใหม4ทุกท4านนะครับที่จะใกลเขามา ขอใหทุกท4านนึกสิ่งใดสมหวัง
ปรารถนา สวยๆ หล4อๆ ปรารถนากันทุกท4าน เรื่องที่ผมจะพูดคือเรื่องท4อระบายน้ํา
ชุมชนหนองกวาง 3 แถวบานหมวดเปJaยก (ภาพแนบทาย) ถนนเสนนี้ไม4มีท4อระบายน้ํา
มั น มี บ านอยู4 ห ลั ง เดี ย ว มี ยุ ง ซึ่ ง เปO น ที่ เ พาะพั น ธุ เชื่ อ โรค อยากจะใหหน4 ว ยงานของ
เทศบาลฯเขาไปดูแลแกไขปญหาตรงนี้ดวย ชาวบานเขาเดือดรอน เขาเล4าใหผมฟงว4าไม4
มีเจาหนาที่ของเราเขาไปเลย ผมตองขอฝากท4านประธานไปยังคณะผูบริหารดวยครับ
อีกเรื่องผมตองขอชมเชยทางดานกองสาธารณสุข หมอเตย ไดรับเรื่องและไดดําเนินการ
ในเรื่องของถังขยะที่นําไปเปลี่ยนจากของเดิมอย4างรวดเร็ว เรื่องไฟฟ]าส4องสว4าง
เหมือนกันก็ไปดําเนินแกไขให ผมอยากจะฝากทางเทศบาลว4าเรื่องไหนที่มันเดือดรอน
จริงๆก็ควรไปดําเนินการใหก4อนเพราะชาวบานเขาเดือดรอนกันจริงๆ เรื่องเสียงตาม
สายตามชุมชนที่มันเสียหายไม4ไดยิน เสียงขาดหาย จุดไหนเสียงไม4ไดยินก็ใหเขาไปแกไข
เพราะข4าวสารเปOนสิ่งที่จําเปOนที่ชาวบานตองรับรู บางที่ที่เราเขาไปพูดคุยไปบอกเขา เขา
ก็เชื่อครึ่งไม4เชื่อครึ่งเรื่องกลองCCTV มีเน็ตเวิรคเขาใชใหเปOนประโยชน เชื่อมต4อใหมัน
ครบทุกซอกซอย โจร ขโมยมันเยอะ เพื่อความปลอดภัยของพวกเรา ชาวบานเขาไม4
กลาพูด เขาก็ใหพวกสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหลายเปOนกระบอกเสียงใหมาบอกพวกท4าน
ผมของฝากไวดวยครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญ นายพิมาน เพชรรัตน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2

นายวสันต9 สมัครเขตร9กิจ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล
นายพิมาน เพชรรัตน9 เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล ผูร4วมรับฟงทุกท4าน
ผม นายพิมาน เพชรรัตน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
ก็จะมีอยู4 2 - 3 เรื่องครับ
-เรื่องที่ 1 กลองวงจรปLด CCTV ของเรา ที่เรามีจุดติดตั้งเซิฟเวอรตามบานของชาวบาน
เขา ผมอยากจะทราบว4าเราไดไปช4วยเหลือในส4วนของค4าไฟฟ]าเขาบางหรือไม4 และเขา
เต็ ม ใจหรื อ ไหมที่ ใ หเครื่ อ งเซิ ฟ เวอรไปติ ด ตั้ ง หรื อ เปล4 า ผมอยากจะใหเจาหนาที่ ที่
รับผิดชอบไปเคลียรเรื่องนี้ดวยว4าสามารถเอาออกมาแลวมาใชไฟสาธารณไดหรือไม4 ทุก
จุดเลย เขาไม4มาบ4นใหนายกฯไดยิน แต4เขามาบ4นใหกับสมาชิกสภาฯ รีบไปเคลียรออก
นะครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล
นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล
นางมนฤดี เมณฑ9กูล
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรื่องที่ 2 คํารอง อยากจะใหใส4ใจกันใหมากกว4านี้ เช4น คํารองขอใชเตนทที่หนองกวาง
เขามาเขียนเมื่อ 2 พ.ย. 61 ใชในงานแต4งงาน เตนทเอาไปใหเขาไม4พอ ไปบอกเขาว4าไป
กางที่วัดหลวงปูEลี ผมไปสอบถามกับกรรมการวัดเขาก็บอกผมว4าไม4ไดมาเขียนคํารอง
และผมจะเอาเตนทจากหนองกวางไปวั ด ประชานิ มิ ต ก็ ไ ม4 ไ ดอี ก แลว อยากจะให
ความสํ า คั ญ กั บ คํ า รองดวย คํ า รองก็ ถื อ ว4 า ถู ก ตอง ถู ก กฎหมาย ทํ า ตามขั้ น ตอน
-เรื่องที่ 3 คอสะพานบานจ4าโต คอสะพานมันชันเกินไป รถบางชนิดไม4สามารถขึ้นได
จะตองชะเงอดูรถทางซายและขวาอีกเวลาขึ้นมา ทําใหราดขึ้นมาหน4อยเพราะมันชันไป
หน4อย อยากจะใหแกไขเทศบาลเราแกไขไดหรือไม4 หรือหน4วยงานไหนแกไข ฝากไว
เท4านี้ครับ
ขอเชิญ นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และ
ตัวแทนชุมชนทุกชุมชน
ผม นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
ผมขอเสริมตามที่ท4านสท.วสันต และท4านสท.พิมาน ไดกล4าวไวทั้ง 2 ท4าน
-เรื่องคอสะพาน ท4านสท.แซน ซึ่งวันนี้ท4านไม4มา ท4านไดมาคุยกับผมหลายครั้ง
แลว มันเปOนทั้ง 2 ฝfง ยิ่งฝfงทางเขาบานท4านสท.แซน สัญจรลําบาก ทางมันเล็ก มอเตอร
ไซดยั งตองหลบ ผมคิ ด ว4าในส4 วนคอสะพานนั้ น มัน เปO น ความรั บผิ ด ชอบของเทศบาล
ดําเนินการ แต4ตอนที่มาประชาคมก็มีคนปดว4าจะช4วยทําคอสะพานทั้ง 2 ฝfงให
มันสโลป ทําโนนนี่นั้น ต4างๆนาๆ แต4มาถึงปจจุบันก็เปOนแบบนี้ ฝากดวยนะครับอยากจะ
ใหพัฒนาส4วนนี้ดวย
-เรื่องไฟฟ]า ตามที่ ท4านสท.วสั นตไดกล4า ว ยิ่ งช4 วงนี้ ใกลเทศกาลปJ ใหม4 ก4 อนหนานี้ผ ม
ไดรับคํารองเกี่ยวกับไฟฟ]าส4องสว4างที่มันดับ เสีย อยากจะใหเขาไปแกไข ทํางานแบบ
เชิงรุกเขาไปตรวจสอบ ตรวจเช็ค ใหสามารถใชงานไดปกติ ในลาดยาวค4อนขางมีกลุ4ม
เสี่ยงในการก4ออาชญากรรม อยากจะใหเขาไปดูตามเสาไฟฟ]าที่มีหลอดไฟที่ดับ/เสีย ช4วย
แกไขใหมันติดใชงานปกติก็เท4านั้นครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญ นางมนฤดี เมณฑกูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และ
ตัวแทนชุมชนทุกชุมชน
ดิฉัน นางมนฤดี เมณฑกูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
ดิฉันอยากจะถามเรื่องเดียวค4ะ ถนนเสนขางวัดใหญ4 – หนาโรงงานนันยาง ผ4านสภาไป
เรียบรอยแลว เมื่อไรจะทําค4ะ
ขอใหทางคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลลาดยาว ชี้แจง
ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว

นายวิโรจน9 วิบูลรัตน9
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกท4าน
ผม นายวิโรจน วิบูลรัตน นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว
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ในฐานะที่เปOนผูบริหารเทศบาลตําบลลาดยาว รวมถึงพนักงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ในงาน ทุกคนใหความสําคัญกับทุกๆเรื่องครับ ไม4ว4าจะเปOนเรื่องเสียงตามสาย ไฟฟ]า
ถนนทุกเสน หรือเรื่องต4างๆ
เรื่องเสียงตามสาย ผมเห็นดวยครับอยากจะขยายเหมือนกันตองใชงบประมาณ ตองทํา
ความเขาใจแบบนี้ครับ เรื่องเสียงตามสายชาวบานมาขอ เราก็ไปติดตั้งใหแต4พอไปติดตั้ง
มีข4าวสารประกาศเพื่อประชาสัมพันธ ชาวบานบางส4วนก็บอก นายก “ฉันนอนตื่นเชา
ทุกวันเลย เสียงตามสายดังจัง”
เรื่องกลองวงจรปLด CCTV ก4อนที่เราจะไปขอติดตั้งเพื่อประหยัดงบประมาณ เทศบาลฯ
ไดเขาไปคุยก4อนแลว และ ทําหนังสือขออนุญาตส4งไปใหกับบาน/รานคาที่เราขอติดตั้ง
เซิฟเวอรเรียบรอย ก4อนที่จะมีค4าใชจ4ายเพิ่มเติมในส4วนของค4าไฟฟ]า เราก็เขาไปว4าถามัน
มีค4าใชจ4ายอาจจะไปเปลี่ยนที่ติดตั้ง อื่นก็ได และพอติดตั้งเราก็ทราบปญหาเรื่องการเขา
ไปดูขอมูลเรื่อยเลย แต4ดวยเจตนาดีตรงนี้เทศบาลอยากจะลดงบประมาณ ถาเราจะดึง
สายไฟทั้งหมดมาเทศบาลฯจาก 3 แสนบาท ก็เพิ่มเปOนเท4าตัวเปOน 5-6 แสนบาท เรื่องที่
ชาวบานรองเรียนฝากท4านสมาชิกสภาฯ ผมและเจาหนาที่กําลังดูอยู4ครับ หากเขาไม4
ตองการจริงๆก็ตองเปลี่ยน จุดติดตั้งครับ
เรื่องคอสะพานเสนหัวยางที่สูง ผมและกองช4างไดเขาไปดู และสอบถามช4างเวลาราด
มั น เอี ย งไหม นี่ ก็ย กระดั บ แลวเท4 า นึ ง ไม4 ไ ดเอี ย งหั ว ทิ่ ม ขนาดนั้ น แมแต4 ต อนที่ เ ราได
งบประมาณของกรมการปกครองที่ ทํ า พนั งกั้ น น้ํ า ช4 า งก็ ย กขึ้ น 50 ซม. แต4 พ นั งกั บ
สะพานมั น ไม4 แ มทกั น สะพานจะทํ า ก4 อ นหรื อ หลั ง พนั ง กั้ น น้ํ า ซึ่ ง ผู รั บ เหมาก็ ค นละ
หน4วยงานและทางเทศบาลก็พรอมที่จะแกไข
เรื่องถนนเสนขางวัดลาดยาว – ผ4านหนาโรงงานนันยาง ไดผูรับเหมาหมดแลวครับ
เหมือนกับที่ถนนซอยเจiนาขนมไทย ผูรับเหมาเขามาดูตอนนี้ทําฝารางอยู4ครับ ผม
ไดสอบถามเปOนระยะจากกองช4างว4าดําเนินการถึงไหนแลว ณ วันนี้หมดสัญญาแลว
บริษัทเขาโดนปรับ แต4ไม4ตองห4วงครับเปOนบริษัทใหญ4 เชื่อถือได เราไดทําหนังสือแจงไป
ทุก 7 วัน ส4วนเรื่องที่ทางรัฐบาลมอบนโยบาย ใหจังหวัด อําเภอ และทุกๆ องคกร
ปกครองส4วนทองถิ่นเกี่ยวกับการปรับภูมิทัศนของพื้นที่ ขอใหทางท4าน รก.ปลัดเทศบาล
เปOนผูชี้แจง ในรายละเอียดดวยครับ
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิ กสภาเทศบาลผูทรงเกี ยรติทุกท4 าน
ผม นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ รก.ปลัดเทศบาล
เนื่องจากว4านโยบายรัฐบาลมีแนวทางเปOนของขวัญปJใหม4 2562 กระทรวงมหาดไทย
มอบโครงการไว 3 โครงการ
1. “คลองสวยทั่วไป สุขใจเที่ยวทองถิ่น ” หาแหล4งน้ํา เช4น คลอง หนอง บึง จัดเปOน
สถานที่ใหสวยงามเปOน ที่พักผ4อน ปรับ ภูมิทัศน รวมทั้ งใหมีการจัดกิ จกรรมล4องเรื อชม
ทัศนียภาพ และจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแก4นักท4องเที่ยวใหเหมาะสม ทั้งนี้ ในการดําเนินการ
ต4างๆ ดังกล4าว ใหยึดหลักการที่ใหประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีความรูความเขาใจ และเขา
มามีส4วนร4วมในการดําเนินการใหมากที่สุดทางอําเภอไดเสนอที่สวนขางหลังสํานักงาน
เทศบาล ตําบลลาดยาวของเรา กับบึงหล4ม มติที่ประชุมระดับอําเภอก็ใหเปOนที่บึงหล4ม
ซึ่งจะใหเปOนปอดของลาดยาว ใชงบประมาณส4วนกลาง/งบประมาณทองถิ่น
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2. “๑ อปท. ๑ ถนนทองถิ่ นใส4 ใจสิ่ งแวดลอม” ถนนทองถิ่ นใส4 ใจสิ่ งแวดลอม" โดยมี
เป]าหมายเพื่อใหองคกรปกครองส4วนทองถิ่นทุกแห4ง มีถนนที่มีความสวยงาม เปOนระเบียบ
เรียบรอย มีสิ่งแวดลอมที่ดี
และประชาชนเดินทางสัญจรดวยความปลอดภัย โดยให
องคกรปกครองส4วนทองถิ่นสํารวจและคัดเลือกถนนที่อยู4 ในพื้นที่ที่เปOนถนนอยู4ในความ
รับผิดชอบ จํานวน ๑ สาย ความยาวไม4นอยกว4า 500 เมตร กวาง 3 - 6 เมตร โดยใหมี
การปรับปรุ งทิ วทั ศนสองขางทางใหสะทอนถึ งวั ฒนธรรม วิถีชุมชน หรือเอกลั กษณของ
ชุมชน ดวยการรักษาความสะอาดบริเวณถนนใหเปOนระเบียบเรียบรอย ดูแลรักษา
สิ่ งแวดลอม ปลู กไมดอก ไมประดั บสี ชมพู เขมหรื อสี แดง เช4 น บั วตอง เฟkf องฟ] า ชมพู
พันธุทิพย เปOนตน และไมยืนตนประจําทองถิ่น ท4านนายอําเภอใหเสนอไป ท4านนายกฯ
เลยเสนอถนนเกาะกลางลาดยาว – หนองเบน การใชงบประมาณก็คือใหโอนเงินไปตั้งจ4าย
รายการใหม4 หรือจ4ายขาดในเงินสะสม
3. “หองน้ําทองถิ่นสะอาดและปลอดภัย” โดยใหองคกรปกครองส4วนทองถิ่น พัฒนา
หองน้ํ าสาธารณะทุ กแห4 งที่ อยู4 ในความรั บผิ ดชอบ ไดแก4 หองน้ํ าในสํ านั กงานองคกร
ปกครองส4วนทองถิ่น โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สถานีขนส4ง อาคารอเนกประสงค ตลาด
สวนสาธารณะ และสถานที่ท4องเที่ยวต4างๆ เพื่อความพึงพอใจของประชาชนและ
นักท4องเที่ยว โดยเนนพัฒนาหองน้ําสาธารณะใหไดมาตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ
ปลอดภัย
มีสมาชิกสภาท4านใด จะเสนอ เรื่อง อื่นๆ หรือไม4
ถาไม4มี
ผมขอปVดการประชุม
เวลา 13.00 น.
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