รายชื่อผูเขารวมการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป' พ.ศ. ๒๕62
วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
***************************

ผูมาประชุม
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายปญญา มณีรัตน
นายแซน ชัยอุดมสิน
นายสอน เสรีรัฐ
นายไพโรจน วิมลจิตรสอาด
นางมนฤดี เมณฑกูล
นายพิมาน เพชรรัตน
นายวสันต สมัครเขตรกิจ
นายชุมพล ชังชั่ว
นางอนงค อยู8สุภาพ
นางสาวมาลา สมศรี
นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ

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

๑

นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1

1
2
3
4
5
6

นายวิโรจน วิบูลรัตน
นายชัยพร สุจิพิธธรรม
นายยสพล ไกรวิริยะ
นางศิริรัตน จุ8นจ8าง
นายเกรียงศักดิ์ โตวิเศษ
นายสมชาย หงษนิกร

7

นางศุภรัตน เสือเหลือง

8

นายบรรณพัฒ เรืองขํา

นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
รก.ผอ.กองการศึกษา
หัวหนCาฝEายอํานวยการ
รก.หน.สํานักปลัดเทศบาล
รก.ผูCอํานวยการกองช8าง

ผูลาประชุม

ผูเขารวมประชุม
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9

นายสุรศักดิ์ ทองอCน

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

นางแพรวพรรณ เกษศิลปF
นายเดชมงคล เดิมพยอม
นายกิจจา โพแดน
นายพรทิพย ลอยบรรดิษฐ
นางสายหยุด ลอยสงเคราะห
นายเดชา อินทุรัตน
นายกิตติพิสิฏฐ หงษนิกร
นางอรณิษฐ โพธิ์ทรง
นายสมชาย ประไพวัลย
นายวินัย รัตนภักดิ์
นางเพยาว สิทธิธูรณ
นางสาวชุติมา พะนมมาศ

สัตวแพทยชํานาญงาน
รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลCอม
หัวหนCาฝEายบริหารการศึกษา
หัวหนCาฝEายบริหารงานคลัง
หัวหนCาฝEายแผนงานและงบประมาณ
ผูCช8วยเจCาพนักงานธุรการ
ประธานชุมชนหนองกวาง 1
ประธานชุมชนหนองกวาง 3
ประธานชุมชนวัดศรีสุธรรมราม
ประธานชุมชนวัดลาดยาว
ประธานชุมชนบCานเหนือ 3
ชุมชนหนองกวาง 2
ประธาน อสม. เทศบาลตําบลลาดยาว
เจCาหนCาที่ อปพร.เทศบาลตําบลลาดยาว
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การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป' พ.ศ. ๒๕๖2
วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
***************************
เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

นายป8ญญา มณีรัตน9 เรียน คณะผู*บริหาร ท+านสมาชิกสภาฯ
ประธานสภาเทศบาล เมื่อสมาชิกมาครบองค-ประชุม ผมขอเป/ดการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป6 พ.ศ. ๒๕๖2 วันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๖2
ซึ่งเจ*าหน*าที่ของสภาเทศบาล ได*ดําเนินการจัดส+งเอกสารประกอบวาระการประชุม
สภาเทศบาลให*กับทุกท+านทราบแล*วนั้น และขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ+านประกาศ
สภาเทศบาลฯ
นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ9 ประกาศสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
เลขานุการสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป6 พ.ศ. ๒๕๖2
ตามที่สภาเทศบาลตําบลลาดยาว ได*กําหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป6
พ.ศ. ๒๕๖2 ไว*ตั้งแต+วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เปAนต*นไป มีกําหนดสามสิบวัน นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห+งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก*ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ และข*อ ๒๒ แห+งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+า
ด*วยข*อบังคับการประชุมสภาท*องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก*ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ จึงขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจําป' พ.ศ. ๒๕๖2 วันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลตําบลลาดยาว
จึงประกาศมาให*ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
(ลงชื่อ) ปKญญา มณีรัตน(นายปKญญา มณีรัตน-)
ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

- ไม+มี-
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ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัย ๓
ครั้งที่ ๑ ประจําป' พ.ศ. ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖2

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่เจ*าหน*าที่สภาเทศบาล ได*จัดส+งสําเนารายงานการประชุมสภาฯ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมพิจารณาตรวจแล*ว และได*ส+งให*กับสมาชิกทุกท+าน ได*ตรวจดู
ถ*อยคําและข*อความล+วงหน*าแล*ว เชิญท+านเลขานุการสภาเทศบาล ดําเนินการ
นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ9 อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าด*วยข*อบังคับการประชุมสภาท*องถิ่น
เลขานุการฯ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข*อ ๓๓ กําหนดโดยสรุปว+า รายงานการประชุมทุกคราวจะต*องให*
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได*ทําการตรวจสอบแล*วเสนอให*สภาท*องถิ่น
รับรองรายงาน การประชุม นั้น มีสมาชิกท+านใดมีข*อความใดที่จะแก*ไข ขอเชิญท+าน
สมาชิกได*ตรวจสอบ
เปAนรายหน*า ตั้งแต+หน*าที่ ๑ ถึงหน*าที่ ๑6
หน*า ๑ , ๒ , ๓
นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

ในหน*าที่ 3 ผมนายปKญญา มณีรัตน- ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
ประธานสภาเทศบาลแจ*งต+อที่ประชุม ผมขอแก*ไขถ*อยคํา ในวาระที่ 1 บรรทัดที่ 4
“เพื่อเปAนเกียรติแก+ นายไพโรจน- ขอเชิญทุกท+านปรบมือให*ท+านด*วย” แก*ไขเปAน
“และได* รั บการคั ดเลื อกให* คณะกรรมการธรรมาภิ บาลจั งหวั ด ในวั นที่ 20 มิ ถุ นายน
2562 ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค- เพื่อเปAนเกียรติแก+ นายไพโรจน- วิมลจิตรสะอาด
และสภาเทศบาลฯของเรา ขอเชิญทุกท+านปรบมือให*ท+านด*วยครับ”
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ+านรายหน*าต+อไป

นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ9 ในหน*าที่ 3 มีสมาชิกท+านใดมีข*อความใดที่จะแก*ไขหรือไม+ หากไม+มี
เลขานุการฯ
ขอเชิญท+านสมาชิกได*ตรวจสอบรายหน*าต+อไปหน*า 4 , 5 , 6

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

ในหน*าที่ 6 มีสมาชิกท+านใดมีข*อความใดที่จะแก*ไขหรือไม+
ขอเชิญ นายพิมาน เพชรรัตน- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2

นายพิมาน เพชรรัตน9
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู*บริหาร เจ*าหน*าที่ และตัวแทน
ชุมชนทุกชุมชน
ผมนายพิมาน เพชรรัตน- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
ในหน*าที่ 6 ตรงประโยคที่ผมชี้แจง ข*อที่ 4 บรรทัดที่ 4
ขอให*ตัดประโยคที่ผมไม+ได*พูดออกด*วยครับ
“ทางองค-การบริหารส+วนจังหวัดนครสวรรค-”

นายป8ญญา มณีรัตน9 ฝากท+านเลขานุการและเจ*าหน*าที่ตัดถ*อยคําดังกล+าวออกด*วย
ประธานสภาเทศบาล ในหน*าที่ 6 มีสมาชิกท+านใดมีข*อความใดที่จะแก*ไขหรือไม+ หากไม+มี
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ+านรายหน*าต+อไป
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นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ9
เลขานุการฯ

ขอเชิญท+านสมาชิกได*ตรวจสอบรายหน*าต+อไปหน*า 7

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

ในหน*าที่ 7 มีสมาชิกท+านใดมีข*อความใดที่จะแก*ไขหรือไม+
ขอเชิญ นายพิมาน เพชรรัตน- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2

นายพิมาน เพชรรัตน9
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู*บริหาร เจ*าหน*าที่ และตัวแทน
ชุมชนทุกชุมชน
ผมนายพิมาน เพชรรัตน- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
ในหน*าที่ 7 ข*อที่ 5 เรื่องทําบุญทอดผ*าปTา อันนี้มี 2-3 บรรทัด ผมพูดไว*มากมาย แล*วเปAน
ประโยคที่ผมไม+ได*พูดเลย ผมแค+อยากจะให*ท+านประธานสภาเทศบาลฯ ให*เจ*าหน*าที่ที่ถอด
เทปการประชุม กลับไปถอดใหม+ เพราะในนี้มีเพียงแค+ 2 บรรทัด เนื่องจากผมก็ไม+ทราบ
เจตนาของคนที่ถอดคําพู ดว+าทํ าไมถึ งเปA นแบบนี้ได* เพราะฉะนั้นผมจะขออนุ ญาตท+ าน
ประธาน รอแปบนึงให*เจ* าหน* ากลั บไปถอดเทปมาใหม+ก+อน เพื่ อให* เสร็ จลุ ล+ วงไปด* วยดี
เนื่องจากว+าถ*าเปAนการแก*เนี่ยผิดเนื้อหากระดาษไม+พอแก*แน+ เพราะผมพูดไว*เยอะมากนะ
ครับ เช+น การทอดผ*าปTาโรงเรียนควรจะต*องหารายได*จากศิษย-เก+า หรือสมัครพรรคพวก
ไม+สมควรที่จะเอาที่เด็ก

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

ขอให*ท+านสมาชิก ช+วยสรุปเปAนประเด็นๆได*หรือไม+ เพราะรายงานการประชุมฯ ผ+านการ
ตรวจจากคณะกรรมการการตรวจรายงานประชุมไป 1 ครั้งแล*ว แล*วเลขานุการฯ จดทัน
ไหม เอาเปAนข*อๆ
นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ9
เอาเปAนแบบนี้ได*ไหมครับ ท+านสมาชิก สรุปตามที่ท+านเพิ่มเติม ถ*าจะให*ถอดเทป
เลขานุการฯ
ใหม+ มันใช*เวลานานเกินไป
นายพิมาน เพชรรัตน9
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตท+านประธานสภา คือจริงแล*วตอนนี้ผมอยากทราบว+าคนที่ถอดเทปการประชุม
ในลักษณะนี้มีเจตนาอะไร เพราะหลายคนได*ยินที่ผมพูดยาวมาก แต+เพียงว+าไอ*สองบรรทัด
นี้ผมไม+ได*พูดแสดงว+าไปเมคเรื่องเอาเองหรอ หรือไม+ได*อยู+ในเหตุการณ- ไม+ได*ฟKงรึไง หรือ
เทปเสีย อันนี้ผมอยากให*ชี้แจงก+อน ผมอยากให*ท+านชี้แจงก+อน เพื่อเปAนแนวทางต+อไป ผม
สมควรต*องพกที่อัดเทปมาด*วยหรือเปล+าในครั้งต+อไป

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอลงมติแบบนี้นะครับ เพราะว+ารายงานฉบับนี้มันผ+านการตรวจจากคณะกรรมการ
โดยผ+านการตรวจแล*ว ส+วนถ*อยคําที่ต*องเพิ่มเติม/แก*ไขของทางสมาชิก ให*เลขานุการและ
เจ*าหน*าที่นําไปแก*ไขแล*วบรรจุลงในรายงานฉบับนี้เลย เอาแบบนี้ได*ไหม จะได*ให*เวลามัน
กระชับๆ ในส+วนของเด็กที่ถอดเทป ผมต*องขอโทษแทนด*วยเพราะบางทีมันหลายประเด็น
หลายอย+าง อาจจะเก็บรายละเอียดไม+ครบ เอาสาระสําคัญเพื่อมาแก*ไขในครั้งนี้ดีกว+า

นายพิมาน เพชรรัตน9
สมาชิกสภาเทศบาล

คื อจริ งแล* วที่ ผมพู ด ทํ าไมต* องฝากซองไปกั บเด็ ก 5-6 ขวบ ผมบอกว+ าเปA นแนวทาง
ในครั้งต+อไปอย+าให*เด็ก 4-5 ขวบเปAนสะพานบุญให*ทางเทศบาล ประการที่สอง ผมบอก
ว+าในกรณีที่แจกซองให*ผู*ปกครองไปกับเด็ก 6 ซองนะครับแต+ใส+มา 2 ซอง แล*วเจ*าหน*าที่
โรงเรียนบังคับให*เด็กเอากลับไปใส+ให*ครบ ก็แสดงว+าโรงเรียนบังคับให*เด็กทําบุญ อันนี้ก็
ไม+ได*ทําบุญ อันนี้คือป6กย+อย ต+อไปนี้ถ*าเจอเจ*าหน*าที่ถอดรายงานการประชุมในลักษณะนี้
การประชุมมันก็ไม+มีความหมาย
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ในส+วนสภานี้ผมขอรับผิดชอบและต*องขอโทษในวันนี้ผมจะให*ใช*คําพูดของท+านสมาชิก
บรรจุลงในรายงานการประชุมครั้งต+อไป

นายพิมาน เพชรรัตน9
สมาชิกสภาเทศบาล

อันที่จริงผมตั้งใจว+า จะให*ถอดเทปใหม+ คือคนเราเปAนลูกผู*ชายต*องกล*ารับ แมนๆ เหมือน
ท+านมนฤดีเคยได*พูดไว*ในสภาแห+งนี้ มันไม+ควรจะไปแก*ไขถ*อยคํานะ เพียงแต+ว+าท+านไม+ได*
คําพูดมาใส+ไว*ในรายงานประชุมนี้เลย ถ*าหากแก*กรรมการต*องเซ็นรับทราบด*วย

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

ในส+วนนี้ผมขอรับผิดชอบ และในส+วนของสมาชิกสภาฯ ท+านพิมาน เรื่องถ*อยคําจะต*อง
ปรากฏอยู+ในรายงานฉบับนี้ และทางเจ*าหน*าที่ไปถอดเทปมาใหม+จับประเด็นที่ท+านพูด พอ
ถอดเทปเสร็จในร+างก็นําไปให*ท+านพิมานได*ตรวจความถูกต*อง แล*วมาบรรจุในรายงานการ
ประชุมฉบับนี้ เอาแบบนี้ได*หรือไม+ จะได*รวดเร็ว

นายพิมาน เพชรรัตน9
สมาชิกสภาเทศบาล

คือทางที่ดี คือท+านให*เจ*าหน*าที่กลับไปถอดเทปมาใหม+ แล*วเอาไปรับรองรายงานประชุม
คราวหน*า แบบนี้จะดีกว+า

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

การไม+ รั บ รองรายงานการประชุ ม ฯในครั้ ง มั น จะไม+ ไ ด* เพราะมั น มี ร+ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ+ายประจําป6 2563 ซึ่งทางกฎหมายมันไม+ได*ครับ

นายพิมาน เพชรรัตน9
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมเข*าใจครับ แต+การกระทําของข*าราชการไม+ให*เกียรติผม มันเสียหายไปถึงคนโน*นคนนี้
โทรบอกผมสิครับ ไม+ใช+มาแอบตีหัวผมแบบนี้ เพราะฉะนั้นท+านประธานต*องเข*าใจผมสิ

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิ ญ นางศุ ภ รั ต น- เสื อ เหลื อ ง หั ว หน* า ฝT า ยอํ า นวยการ รั ก ษาราชการแทน
หัวหน*าสํานักปลัดเทศบาล

นางศุภรัตน9 เสือเหลือง เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาวทุกท+าน
หัวหนาฝCายอํานวยการ เนื่องด* วยการปกติแล*วจะถอดในคํ าพู ดของท+ านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท+านอยู+ แล* วคะ
รก.หัวหนาสํานักปลัดฯ แต+ในครั้งนี้อาจมีคําพูดที่ที่ซ้ําๆกัน วนไปมา ดิฉันไม+ได*กล+าวว+าท+านใดนะค+ะ ซึ่งพอฟKงจาก
เทปในรอบแรกแล*วเข*าใจ แต+พอมาพิมพ-ลงในรายงานประชุมนั้นอ+านแล*วมันไม+เข*าใจแล*ว
ไม+กระชับ และวันนี้หากสรุปแล*วมันผิดหากว+ามีข*อความใดหรือถ*อยคําใดที่ไม+มีและต*อง
แก*ไขเพิ่ม ต*องขออภัยไว*ด*วยคะ แล*วในเรื่องของการถอดเทปการประชุมสภา ต+อไปนี้จะ
ขอถอดเทปทุกคําพูดของท+านสมาชิก แล*วถ*ามีปKญหาใดอีกขอเอาเทปการประชุมครั้งที่
แล*วมาเป/ดให*ท+านฟKง ขอบคุณคะ
นายพิมาน เพชรรัตน9
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุ ญาตท+ านประธานสภาเทศบาลฯ กรณีที่เจ* าหน*าที่ได*ชี้ แจงว+ า มีการพูดวนไปมา
แล*วท+านไปเอาข*องความเหล+านี้มาได*อย+างไร ไอ* 2-3 บรรทัดนี่ผมไม+ได*พูดเลย แต+ทุกท+าน
ในที่นี่ได*ยินหมด ที่ผมพูดว+าเอาซองไปแจกโดยฝากเด็กไป และในนี่มีไหมคําว+าซองผ*าปTา
ไม+มี อย+าตอบในลักษณะที่พูดให*ผมเสียหาย ถ*าเปAนลูกน*องผมทํางานในลักษณะนี้ เรียกกิน
ข*าวสุกเปลืองข*าวสาร มันไม+สมควร ท+านประธานต*องหาข*อสรุป เพราะผมบอกแล*วมันไม+
พอแก* เพราะรายงานการประชุ มทุ กครั้ งผมไม+ เคยตุ กติ ก เพี ยงแต+ ว+ าท+ านเขี ยนมาใน
ลักษณะนี้แล*วบรรทัดมันไม+พอเติมด*วย
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แต+ที่ผมพูดนั้น หมายความว+าในส+วนของท+านพิมาน ในข*อ 5 ผมจะให*เจ*าหน*าที่ถอดเทป
ใหม+แล*วทําเปAนร+างให*ท+านตรวจดูก+อนเสร็จแล*วรายงานการประชุมวันนี้ก็จะมีส+วนของ
ข*อ 5 แก* ไขในคํ าพุ ดท+ าน ใสไปให* แล* วก็ไปรั บรองในครั้ งต+ อไป จะกี่ หน* าก็ ไม+ เปAนไรนะ
ท+านพิมาน ในประเด็นข*อ 5 ตามที่ท+านพูดทุกคํา

นายพิมาน เพชรรัตน9
สมาชิกสภาเทศบาล

ถ*าเปAนในลักษณะนี้ต*องไม+รับรองรายงานการประชุม มันจะไปรับรองได*ยังไงเพราะต*องเอา
กลับไปแก*ไขใหม+ หากแก*ไขแล*วต*องมีคณะกรรมเซ็นรับรองด*วย

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

เพราะมติที่ประชุม คือ ให*ไปแก*ไขใหม+ในคําพูดของท+าน ในข*อ 5 แล*วครั้งหน*าก็จะเอา
กลับมาให*ท+านดู เพื่อให*การประชุมนั้น เดินต+อไปได* การรายงานการประชุมได*ผ+ านการ
ตรวจจากคณะกรรมการมาแล*ว จัดเปAนรูปเล+มส+งให*สมาชิก ส+วนการแก*ไขในครั้งนี้ คือการ
แก*ไข ถ*อยคํา หรือคําพูดที่ตกหล+น หรือมีการประชุมจริงไหม จะเปAนแบบนี้มากกว+า ถ*าผม
ใช*ตามระเบียบคือตกคําพูดไป และเจ*าหน*าที่ไปบันทึกพิมพ-เพิ่มแล*วมาบรรจุอยู+ในรายงาน
การประชุมครั้งนี้ จะใช*แบบไหนดีครับ
เชิญนายไพโรจน- วิมลจิตรสอาด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1

นายไพโรจน9 วิมลจิตสอาด เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู*ทรงเกียรติทุกท+าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายไพโรจน- วิมลจิตรสอาด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
จริงๆแล*วการแก*ไขในคําพูด บางครั้งมันไม+ต*องเหมือนแป]ะหรอกครับ แต+มันต*องให*ได*
ตามความเปAนจริงที่เขาพูด อย+างกรณีแบบนี้เปAนรายงานการประชุมที่ติดกับร+างเทศ
บัญญัติ งบประมาณรายจ+ายประจําป6 2563 ของเทศบาลเราด*วย เราน+าจะนําถ*อยคํา
ของท+านพิมาน ขออนุญาตที่ต*องเอ+ยชื่อ มาแก*ไขให*ถูกต*อง คือให*รับไว*ก+อนในส+วนของง
ท+านพิมาน แต+จะให*มายกทั้งเล+มเลยมันคงไม+ได* ดูแล*วร+างเทศบัญญัตินั้นสําคัญกว+า
มากมาย แต+นั้นก็ไม+ได*หมายความว+าคําพูดของท+านพิมานไม+มีความสําคัญนะครับ และ
แก*ไขในส+วนของท+านพิมานที่ท+านได*กล+าวมาตรงตามที่ท+านต*องการแล*วรับรองรายงาน
การประชุม แก*ไขแล*วก็บรรจุเข*าในเล+มใหม+ด*วยนะครับ
นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอสรุ ปแบบนี้ นะครั บ ในส+ วนข* อ 5 ของท+ านพิ มาน ให* เจ* าหน* าที่ กลั บไปถอดเทป
แล*วทําร+างให*ท+านพิมานตรวจสอบความถูกต*องก+อน แล*วถ*อยคําของท+านพิมานในครั้งนี้จะ
ปรากฏในรายงานประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุมในครั้งหน*า

นายพิมาน เพชรรัตน9
สมาชิกสภาเทศบาล

ถ*าเปAนในลักษณะนี้ ผมจะไม+รับรองรายงานการประชุมครับท+านประธาน เนื่องจากทาง
เจ*าหน*าที่ไม+สามารถแก*ไขปKญหาให*ผมได* ซึ่งเปAนปKญหาที่ผมไม+ได*สร*าง เจ*าหน*าที่เจตนา
ถอดเทปการประชุมที่บิดเบือนข*อเท็จจริงครับ

นายป8ญญา มณีรัตน9
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สรุปแบบนี้เลยนะครับ ส+วนที่แก*ไขเอาไว*รับรองในครั้งหน*านะครับ มีท+านใดจะเสนอเปAน
อย+างอื่นอีกหรือไม+ ขอเชิญ นายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1

นายสอน เสรีรัฐ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท+านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิก คณะผู*บริหาร ผู*มีเกียรติทุกท+าน
ผมนายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
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เรื่องของท+านพิมาน ผมถือว+า ผมในฐานะประธานกรรมการการตรวจรายงานการประชุม
ในเรื่องของความเปAนจริงแล*ว ผมก็ยอมรับ เพราะการที่ว+าทางเจ*าหน*าที่ผมก็ไว*ใจ เพราะ
การที่เขาส+งเรื่องเข*ามานั้นผมก็คิดว+ามันก็ถูกต*อง และผมก็ตรวจรายงานการประชุมไปแล*ว
ทีนี้ในคําพูดของผมที่ส+งมาผมก็จะรู* แต+ยังของคนอื่นของเพื่อนสมาชิกบางทีผมก็จําไม+ได*
เพราะอย+างที่ท+านพิมานพูดนั้นมันก็เรื่องจริง เรื่องเขาพูดไปเยอะ แต+ทางเจ*าหน*าที่อาจจะ
งานเขาเยอะ ทําหน*าที่หลายสื่อหลายด*าน เพราะเจเหน*าย*ายไป และไม+มีใครย*ายมาเลย
ไม+รู*เพราะเหตุใดและผมในฐานะเปAนประธานกรรมการการตรวจ รายงาน แล*วมีอีกสอง
ท+านคือ ท+านแซน และท+านชุมพล เพราะตามที่เลขาพูดนั้นผมก็ไม+มีเครื่องบันทึกเทปว+า
มีคําพูดของใครคําพูดไหนที่ตกหล+นและผมก็ไว*ใจเจ*าหน*าที่ เพราะทุกครั้งเขาทํามาให*ผม
ตรวจ ก็มีบ*างที่ต*องแก*ไขเล็กๆน*อย แต+ทีนี้ผมขอฝากท+านประธาน ไปยังเจ*าหน*าที่เลยว+า
ต+อไปในการถอดรายงานการประชุมต*องให*รัดกุมหน+อยให*ถี่ถ*วน เรียบร*อย ขอบคุณครับ
นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท+านสอน ถ*าไม+มีท+านใดจะเสนอเสนอเปAนอย+างอื่นผมขอสรุปแบบนี้นะครับ ใน
ส+วนข*อ 5 ของท+านพิมาน ให*เจ*าหน*าที่กลับไปถอดเทป แล*วทําร+างให*ท+านพิมานตรวจสอบ
ความถูกต*องก+อน ให*เจ*าหน*าที่ประสานท+านพิมานด*วย แล*วถ*อยคําของท+านพิมานในครั้งนี้
จะปรากฏในรายงานประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุมในครั้งหน*า
ในส+วนวาระนี้ มีสมาชิกท+านใดจะแก*ไขข*อความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม+
ขอเชิญ นางมนฤดี เมณฑ-กูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1

นางมนฤดี เมณฑ9กูล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภา เพื่อนสมาชิก คณะผู*บริหารทุกท+าน
ดิฉัน นางมนฤดี เมณฑ-กูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
ในหน*าที่ 7 บรรทัดที่ 3 นับจากด*านล+าง ตรงชื่อดิฉันให*เปลี่ยนด*วย
จาก “นมฤดี” เปAน “มนฤดี” ขอบคุณคะ

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

ในส+วนวาระนี้ มีสมาชิกท+านใดจะแก*ไขข*อความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม+
ขอเชิญ นายวสันต- สมัครเขตร-กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2

นายวสันต9 สมัครเขตร9กิจ เรียนประธานสภา และคณะผู*บริหาร และสมาชิก และชาวชุมชนทั้ง 15 ชุมชน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายวสันต- สมัครเขตร-กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
เรื่องที่ผมจะให*แก*ไข ในหน*าที่ 8 ในส+วนที่ผมพูด บรรทัดที่ 5
ผมเห็นว+ามี “โครงการ 7” ให*สลับคําว+า “โครงการ” ไปไว*หลัง 7
ขอบคุณครับ
นายป8ญญา มณีรัตน9 ฝากท+านเลขานุการและเจ*าหน*าที่จดข*อความที่ต*องแก*ไขด*วย
ประธานสภาเทศบาล ต+อไปหน*าที่ 9 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ+านรายหน*าต+อไป
นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ9
ขอเชิญท+านสมาชิกได*ตรวจสอบรายหน*าต+อไปหน*า
เลขานุการฯ
9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16
มีหน*าที่ต*องแก*ไข ในรายหน*า ดังนี้ หน*าที่ 3 ,6 ,7 ,8

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท+านใดจะแก*ไขข*อความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม+
เมื่อไม+มีสมาชิกท+านใด ขอแก*ไขข*อความและถ*อยคําอีก
ขอเชิญ นายพิมาน เพชรรัตน- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2

นายพิมาน เพชรรัตน9
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตท+านประธาน เนื่องจากในรายงานการประชุมสภาในครั้งนี้ เจ*าหน*าที่มีเจตนา
ผมขออนุญาตหยุด และขออนุญาตกลับบ*านครับ

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

ในส+วนของท+านพิมาน แก*ไข หน*าที่ 7 ข*อที่ 5 รวมถึงถ*อยคําทั้งหมด ให*เจ*าหน*าที่ถอดเทป
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง ที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ใหม+
ขอความเดิม
5. งานทําบุญทอดผ*าปTาเพื่อการศึกษาศูนย-พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลตําบล
ลาดยาวควรประชาสัมพันธ-ให*เด็กและผู*ปกครองเข*าใจตรงกันถึงวัตถุประสงค-ของการ
ทําบุญทอดผ*าปTา
ขอความใหม
เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู*บริหาร เจ*าหน*าที่ และตัวแทน
ชุมชนทุกชุมชน
ผม นายพิมาน เพชรรัตน- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
ในประเด็ นที่ ท+านนายกฯ ได* เสนอร+ างเทศบั ญญั ติ เรื่ อง งบประมาณรายจ+ ายประจํ าป6
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ก็ประมาณการไว*ทั้งสิ้น 66,800,000 บาท ก็มีบางส+วนที่ผม
อ+านแล*ว น+าจะปล+อยปะละเลยไม+ได*ทําไว* เช+น
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน (โครงการฝ`กอบรมอปพร. และชุดแต+งกายของ
อปพร.) ซึ่ งกรณี นี้ มันเปAนความสํ าคัญ เพราะว+าทุกป6 ต*องตั้งงบประมาณไว* รองรั บ
ถึงแม*ว+าขณะนี้จะถึงเวลาการเตรียมพร*อมในการเลือกตั้ง แล*วท+านต*องเอาใจใส+กับ
เรื่องบ*านเมืองด*วย กรณีตั้งงบทบทวนอปพร.
2. แผนงานสาธารณสุข (โครงการคัดแยกขยะและจัดหาถังขยะเพื่อแยกขยะ) ในประการ
ที่สองนี้ ผมได*มาดูรายละเอียดที่ท+านได*เสนอเมื่อกี้นี้ ด*านบริหารทั่วไปแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน ตั้งไว* 2.2 ล*านบาท แผนงานสาธารณสุข ตั้งไว* 5.5 ล*าน
บาท ตั้งไว*มันน*อยเกิน อันนี้รวมไปถึงจ*างลูกจ*างได*เลย ผมดูในนี้แทบไม+มีเนื้อหา ทั้งๆ
ที่เราเคยไปศึกษาดูงาน เมื่อป659 ครั้งแรกเลย การคัดแยกขยะเมืองทอง และหลังจาก
นั้นเราก็ไปดูงานเรื่องการคัดแยกขยะ แล*วปKจจุบันนี้ เราก็ยังไม+มีถังขยะที่คัดแยกขยะ
ทั้งๆที่มีสมาชิกเสนอไว*หลายๆท+าน เช+น ขออนุญาตเอ+ยนามท+าน ท+าน สท.สรณัฐ ถัง
ขยะที่อยู+ตรงคลองถมให*แยกเปAนชิ้นเปAนอันซะ และผมดูในแผนงานในป663 ไม+มีเลย
ไม+ มีรองรับในการคั ดแยกขยะ อั นนี้ ท+านต* องเอาใจใส+ ต*องทํ าทุ กป6 สม่ําเสมอ ขยะ
เพิ่มขึ้น
3. แผนงานสร*างความเข*มแข็งของชุมชุน (จัดกิจกรรมต+อยอดจากการไปศึกษาดูงานและ
โครงการส+งเสริมอาชีพให*ชุมชน) ท+านตั้งไว* 375,000 บาท ทุกวันนี้ เราเคยไปศึกษา
ดูงานหลายๆที่แล*วซื้อของฝากจากที่นั้นมาเต็มเลย แต+ของเราเนี่ย ผมอ+านดูแล*วไม+มี
การสนับสนุนกลุ+มอาชีพแทบไม+มี เปAนชิ้นเปAนอัน ท+านต*องเอาใจใส+กับสิ่งพวกนี้ด*วย
แล*วสรุปแล*วเงินไปกระจุกอยู+ที่ไหนครับท+านประธานฯครับ ไปกระจุกอยู+ที่แผนงาน
บริหารทั่วไป 13 ล*านกว+าบาท แผนปaองกัน 16 ล*านกว+าบาท รวม29 ล*านกว+าบาท
มันไปกระจุก แล*วแบบนี้ท+านประธานจะให*ชุมชนเข*มแข็งขึ้นมา โอกาสจะมีน*อยมาก
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

แล*วบริหารการจัดการในเรื่องของขยะก็มีโอกาสร*องเรียนชาวตําบลมาบแก ถ*าไม+เอา
ใจใส+ถึงขนาดนี้
4. แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
-(โครงการก+อสร*างปรับปรุงแอสฟKลท-ติกทับผิวถนน ถนนเทศบาล 10,11 สุดเขต
เทศบาล และงานติดตั้งเสาไฟฟaาพร*อมกิ่งโคมและอุปกรณ- จํานวน 28 ต*น) ในกรณีนี้
งบประมาณเราจะทุ+นไป 2.9 ล*านบาท แต+ผมมีความเสนอแนะอาจเปAนแนวทางว+าได*
แก*ไขต+ อไป ว+าบกพ+ องอย+ างไรครับท+านประธาน งานแอสฟKลท-ติกคือลาดยาง ซึ่ ง
ปKจจุบันที่ผ+านมาทาง อบจ. เปAนที่แน+นอนว+างบประมาณที่เขาได*รับภาษีล*อเลื่อน คือ
สํานักงานขนส+งจังหวัดนครสวรรค- สาขาลาดยาว เปAนรายรับ และเปAนรายจ+าย คือ
สถานีรับ-ส+ง ผู*โดยสาร หรือเรียกว+าศูนย-ท+ารถ เปAนงานที่ อบจ.ได*ตกลงกับกรมการ
ขนส+งทางบกเอาไว*ว+ าต*องรับผิดชอบในการจะทํ า 2 หน+ วยงานนี้ แล*วยั งไม+ ทันไร
อบจ.ลาดยางมาแล*ว เปAนที่ทราบว+าเหลือแค+หน*าโรงเรียนเทศบาล ผมถามว+าทําไมเรา
ไม+ทําหนังสือไปขอเขา เพราะงานชิ้นนี้น+าจะเปAนของ อบจ. เมื่อสองป6ที่ผ+านมา เราได*
ศึกษาดูงานที่หนองปรือ นายกยังพูดเลย งานชิ้นไหนขัดต+อเจตนาเราต*องดูว+างานชิ้น
นั้นของบประมาณจากทางอื่นได*หรือเปล+า ท+านพูดเลย ท+านนายกก็ได*ยิน ผมก็ได*ยิน
มีสมาชิกหลายท+านก็ได*ยิน แต+งานชิ้นนี้ทาง อบจ. ได*รับผลประโยชน-ไปเขาก็ต*องดูแล
ให*เราได* เราจะได*ไม+ต*องเอางบประมาณเราไปทุ+มเท เพราะเงิน 2.9 ล*านบาท สมควร
ไปพัฒนาจุดอื่นที่สําคัญกว+า
-(งานรางระบายน้ํา คสล.) อันนี้มันผมดูแบบแล*วมันไม+ใช+รางระบายน้ํา มันเปAนราง
กาบกล*วย ซึ่งทางเทศบาลได*ทํามาแล*วแล*วทําต+อไปถึงทางแยก
-(งานการติดตั้งหม*อแปลงไฟฟaา 30KVA พร*อมทั้งเสาไฟฟaา) ทีนี้งานเสาไฟที่ผมดูใน
แบบ เสาไฟชนิดนี้ส+วนใหญ+แล*วเปAนงานทางหลวงชนบท หรือแขวงการทางเขาทํากัน
รู*อะไรไหมครับเพราะหลอดไฟที่เสนอในแผนงานเปAนหลอดไฟชนิดที่ว+าให*แสงว+าง
มาก กินไฟ มองแล*วไม+ระคายเคืองสายตา ส+วนใหญ+เขาจะติดตั้งในแผนงานแขวงการ
ทาง เพราะเนื่องจากว+า รถที่ใช*ความเร็วสูงมองเห็นหลอดไฟแล*วไม+เคืองตา แต+เสียคือ
กินไฟ วัตต-สูง ค+าใช*จ+ายสูง ที่นี้ถ*าเราคิดจะไปทําตรงนี้ ซึ่งความเร็วเส*นทางนี้แทบจะ
วิ่งไม+เกิน 60 เพราะเปAนเขตชุมชน ในเขตเมืองหลายแห+งใช*เปAน LED ประหยัดและ
ราคาถู กกว+ า ถ*าเดินสายเส*นเล็กกว+าแล* วไม+ต*องติ ดตั้ งหม* อแปลง ซึ่ งไม+กระทบกั บ
ชุมชนนั้นๆที่จะติดตั้งเสาไฟก็ยังมี ทําให*เปลืองงบประมาณโดยใช*เหตุ มีหลายชุมชนที่
ขอขยายเขต แล* วผลสุ ดท* ายไม+ มี ไม+มีไปให* เขา เพราะฉะนั้ น โครงการนี้ ท+านต* อง
ศึกษาก+ อนว+าโครงนี้ มันเหมาะกับเส*นทางนี้ไหม งบประมาณที่เราจะลงทุนสูงไหม
คุ*มค+าหรือเปล+า ก็อยากจะให*ทางผู*บริหารนั้นได*คิดไตร+ตรองให*รอบครอบ ถึงแม*ว+า
เราจะอยู+ในช+วงปลายเข*าสู+การเลือกตั้ง
-(โครงการก+อสร*างหลังคาเชื่อมอาคารเรียน 1 และ 2) ผมดูในแบบคร+าวๆ ถ*าหากว+า
ฝนตกน้ําจะไหลมาทางเดียว แล*วก็ความกว*างของรางระบายน้ําแค+ 30 ซม. แล*วก็
ต*องต+อท+อลงมาใต*ล+าง ผมเห็นด*วยนะครับ แต+ว+าน+าจะทําเปAนซุ*มโค*งเพื่อไม+ให*ว+าน้ํา
ลงไปจุดใดจุดหนึ่ง และแก*ปKญหานกพิราบทํารัง สามารถรองรับการระบายน้ําได*ดี
ลองเอาไปแก*ดู เปAนซุ*มโค*งแบบโรงเรียนอนุบาลลาดยาวน้ําจะไปทางไหนก็แล*วแต+นิด
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

หน+อย แต+ถ*าทํารางระบายน้ําทั้งสองข*างของอาคารไม+มีหรือชํารุดผลบอกได*เลย 30
ซม.ไม+พอระบายแน+นอน ให*ไปพิจารณาใหม+ อันนี้ผมเห็นชอบเห็นด*วยนะ
-(โครงการก+อสร*างเทพื้น คสล. ระหว+างอาคารเรียน 1 และ 2 พร*อมบันได คสล.
โรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาว พร*อมวางท+อระบายน้ํา และบ+อพัก ยาว 45 เมตร)
คืองานชิ้นนี้เนื่องจากว+าท+อระบายน้ําของเราและโรงเรียนของเราอยู+นอกเขตเทศบาล
ถ*าเราเอาท+อระบายน้ําไปทิ้งในเขต อบต.เพื่อไม+ให*เกิดข*อครหา ทําหนังสือไปหาเขา
ก+อน
5. งานทําบุญทอดผ*าปTาเพื่อการศึกษาศูนย-พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลตําบล
ลาดยาว เมื่อไม+นานมานี้ โรงเรียนทอดผ*าปTาร+วมกันทําบุญบริจาค ต*องไตร+ตรองให*ดี
เช+น ท+านฝากซองให*เด็ก 5-6 ขวบ เด็ก 5-6 ขวบ ไม+มีโอกาสที่จะแจกซองชาวบ*าน
ผู*ปกครอง ปูT ย+า ตา ยาย บางท+านก็หาเช*ากินค่ําอยู+ ก็ใส+ซองมาสองซอง แล*วเอาอีกสี่
ซองไปคืน เจ*าหน*าที่โรงเรียนบังคับบอกให*ใส+มาให*ครบการทําบุญครับท+านประธาน
แล*วแต+จิ ตศรัทธาว+าเขาจะทําบุ ญเท+าไรเราจะไปกําหนดเขาไม+ ได* เด็กก็กลับไปหา
ผู* ปกครองอี ก ทั้ งที่ เขาพึ่ งใส+ ไป ผู* ปกครองเขาก็ เ ปA นกรรมการชุ มชนด* ว ยจบเลย
ผมแนะนํานะครับว+าน+าจะใช*ระบบแบบศิษย-เก+า ซึ่งโรงเรียนของเรายังไม+มีศิษย-เก+า
หรื อตามสมั ครพรรคพวกไม+ ส มควรที่ จ ะฝากซองไปกั บ เด็ ก ในขณะเดี ย วกั นนั้ น
งบประมาณของโรงเรี ย นไม+ มี แต+ เ ทศบาลหาคนไปกลุ+ มสตรี รถบั ส 4 คั น แต+
งบประมาณในนี้ตั้งไป 1 แสนบาท ผมดูคงไม+พออยู+แล*วแต+หาโอนจากอย+างอื่น ผมก็
เห็นดีด*วยการพาชุมชนนําไปดูงานแล*วกลับมาพัฒนาบ*านเรา การที่ท+านจะสบทบทุน
โดยการจัดผ*าปTาเพื่อการศึกษาแล*วฝากซองไปกับเด็ก 5- 6 ขวบ ต+อไปเวลาเด็กเห็น
ซองก็จะร*องว+าไม+เอาๆ ทําให*เด็กเข็ด การที่ท+านเป/ดโรงเรียนเด็กเล็กนั้นท+านต*องระวัง
ฝากท+านประธานไว*เพียงเท+านี้ ขอบคุณครับ
นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท+านใดจะแก*ไขข*อความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม+
เมื่อไม+มีสมาชิกท+านใด ขอแก*ไขข*อความและถ*อยคําอีก

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป'
พ.ศ. ๒๕๖2 วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

ตอไปเปJนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ที่เสนอใหม
๓.๑ พิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป'งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3 ของเทศบาลตําบลลาดยาว (วาระ ๒ และวาระ ๓)
สําหรับวาระ ๒ เปAนการแปรญัตติ ขอเชิญ นางมนฤดี เมณฑ9กูล
กรรมการแปรญัตติ เสนอต+อสภาเทศบาลฯ

นางมนฤดี เมณฑ9กูล - ตามมติสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป6 พ.ศ.
กรรมการแปรฯ
๒๕๖2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖2 ได*รับหลักการร+างเทศบัญญัติ เรื่อง งบ ประมาณ
รายจ+ายประจําป6งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 และมอบให*คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทํา
หน*าที่รับคําแปรญัตติ และพิจารณาคําแปรญัตติร+างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ+าย
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยกําหนดเสนอคําแปรญัตติ ในระหว+างวันที่ 10 - ๑2
สิงหาคม ๒๕๖2 ตั้งแต+เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. และนัดประชุมคณะกรรมการฯ
ในวั นที่ ๑3 สิ งหาคม ๒๕๖2 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห* องประชุ มสภาเทศบาลตํ าบล
ลาดยาว โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด*วย
๑. นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
๒. นายแซน ชัยอุดมสิน
กรรมการ
๓. นางมนฤดี เมณฑ-กูล
กรรมการและเลขานุการ
-ปรากฏว+า ไม+มีผู*ยื่นเสนอคําแปรญัตติ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได*พิจารณาแล*ว เห็นควร
ให*คงไว*ตามร+างเดิม
นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ในวาระ ๒ การแปรญัตติ
ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได*แจ*งว+า ไม+มีสมาชิกสภาเทศบาล ท+านใดเสนอคําแปรญัตติ
และไม+มีการแก*ไขร+างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ+ายฯ ดังกล+าว จึงขอมติที่ประชุมสมาชิก
สภาเทศบาลท+านใดให*ความเห็นชอบผ+านวาระที่ ๒ โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภาฯ
เห็นชอบ
7
เสียง
ไมเห็นชอบ
1
เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
- ใหความเห็นชอบผานวาระที่ ๒
ในวาระที่ ๓ เปJนการลงมติ
ไม+มีการอภิปราย ในวาระที่ ๓ นี้ เพื่อขอมติจากสภาเทศบาลเห็นชอบร+างเทศบัญญัติเพื่อ
ตราเปAนเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ+ายประจําป6งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ของ
เทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาท+านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ
มีสมาชิกสภาฯ
เห็นชอบ
8
เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
- เห็นชอบใหตราเปJนเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป'งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖3 ของเทศบาลตําบลลาดยาว

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

- ตอไป ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ

ระเบียบวาระที่ ๔
นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง เรื่องอื่นๆ
มีสมาชิกสภาท+านใด จะเสนอ เรื่อง อื่นๆ หรือไม+
ขอเชิญ นายวสันต- สมัครเขตร-กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2

นายวสันต9 สมัครเขตร9กิจ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภา และคณะผู*บริหาร และสมาชิก และชาวชุมชนทั้ง 15 ชุมชน
ผมนายวสันต- สมัครเขตร-กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

ก+อนอื่นต*องขอขอบคุณคณะผู*บริหาร ท+านรองยสพล รองนายกเทศมนตรี ที่ส+ง
เจ*าหน*าเข*าไปทําความสะอาด ท+านเปAนคนดีผมก็ชมครับ เพราะชาวบ*านแต+ละ
ชุ ม ชนที่ ม าร+ ว มรั บ ฟK ง เขาไม+ รู* ปK ญ หาความเดื อ ดร* อ นต+ า งๆ ที่ พ วกเราและ
เทศบาลกําลังขับเคลื่อน คําพูดที่ผมชมออกมาเนี่ย ผมดีใจที่หน+วยงานของเรา
ขั บ เคลื่ อนทั น ควั น หรื อฝT า ยกองสาธารณสุ ข ฝนตก ฟa า ร* อ ง ท+ า นสุ ชิ น คุ ณ
หมอเต*ย สั่งลูกน*องไปอันนี้ ดีมาก ผมก็ขอขอบคุณแทนชาวบ*าน
-กล*องวงจรป/ด CCTV ผมก็พูดหลายต+อหลายครั้งขโมยเยอะเหลือเกิน เรื่อง
การค* า ยา ความปลอดภั ย ผมถึ ง บอกว+ า กล* อ งวงจรประโยชน- มั น มากมาย
มหาศาลเลย ท+านทําไมไม+ติด ไอ*สิ่งที่จําเปAน ชาวบ*านเขารอโอกาส เขาจะทิ้ง
บ*านทิ้งช+องก็ทิ้งไม+ได* ในสวน หรือในจุดล+อแหลม ชุมชนตามถนนหนทาง รถชน
กันกล*องนี่ช+วยได*เลย ดูได*เลยว+าใครผิดใครถูก ชาวชุมชนที่มาฟKง ผมพูดทุกครั้ง
เรื่องกล*องวงจรป/ด ท+านระบุลงไปในนี้เลย อันไหนจําเปAนก็ให*ทําก+อน
-ท+อระบายน้ํา ผมก็ไม+รู*ครับ ผมไปกินเลี้ยงที่สมาคมพ+อค*า ร*านดีไว ขออนุญาต
เอ+ยนาม นายไก+ เขาบอกว+าเมื่อไรจะเอาเจ*าหน*าที่มาลอกท+อไวๆหน+อย มันตัน
มันเหม็น ผมไปอยู+ในเหตุการณ- ซึ่งขออนุญาตเอ+ยนามด*วย ท+านสอน นั่งโตnะ
เดียวกัน ช+วงนี้ฝนตกหนัก น้ําท+วมขัง ชาวบ*านเดือกร*อน ผมเลยบอกไม+เปAนไร
บางทีงานเขาเยอะ ถ*าเขารู*เขามาแน+ เทศบาลงานเขาเยอะ อย+างไรก็ตามผม
ก็ ข อฝากประธานสภา ไปยั ง คณะผู* บ ริ ห ารด* ว ยครั บ อั น ไหนที่ เ ปA น ความ
เดือดร*อนของพี่น*องชาวบ*าน ให*เร+งดําเนินการ
-ไฟฟaาส+องสว+าง จุดไหนดับ ส+งเจ*าหน*าที่เข*าไปแก*ไขซ+อมให*ใช*งานได*ตามปกติ
ช+วงนี้หน*าฝนไฟดับดวงนึง อันตรายต+อชาวบ*าน สิ่งเหล+านี้เปAนปKญหาที่ชาวบ*าน
เขาฝากเรื่องผมมา เขาจะพูดได*ว+าเลือกเข*ามาแล*วไม+พูดอะไรเลย
ฝากท+านประธานสภา ไปยังคณะผู*บริหารด*วยครับ
นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท+านวสันต- มีสมาชิกสภาท+านใด จะเสนอ เรื่อง อื่นๆ หรือไม+
ขอเชิญ นายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1

นายสอน เสรีรัฐ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท+านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิก คณะผู*บริหาร ผู*มีเกียรติทุกท+าน
ผมนายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
เรื่องการลอกท+อ ตรงร*านอาหารตามสั่งชื่อเตี้ย ตรงข*ามศาลเจ*าพ+อ
เรื่องการฝ`กอบรมของสมาชิกสภาเทศบาล ใน การตํารงตําแหน+งสมาชิกสภาเทศบาลในสมัย
ของท+านนายก รวมรักษาการด*วย 2 สมัย ผมอยากทราบว+ากรมการปกครองส+วนท*องถิ่น
เขาไม+มีงบประมาณในการที่จะจัดฝ`กอบรม เพราะในคราวก+อนๆนั้น ในสมัยที่ผมเปAน
ประธานสภา ยั งมี การจั ดอบรม แต+ ในตอนนี้ ไม+ มี เลยผมจึ ง อยากเรี ย นถามทางคณะ
ผู*บริหาร และเจ*าหน*าที่ ว+ามันเปAนอย+างไร มีเรื่องติดขัดอย+างไร ฝากท+านประธานสภา
ด*วยครับ

นายป8ญญา มณีรัตน9 ในส+วนของการอบรมจะ างกิจการสภาดูในเรื่องการจัดฝ`กอบรม ถ*ามีที่ไหน เมื่อไร
ประธานสภาเทศบาล จะส+งให*ทางสมาชิกได*รับทราบต+อไป เพราะในเทศบัญญัติของเรามีงบในการศึกษาดูงาน
ที่ตั้งไว*อยู+ ประมาณ 2.5 แสนบาท มีสมาชิกสภาท+านใด จะเสนอ เรื่อง อื่นๆ หรือไม+
ขอเชิญ นางสาวมาลา สมศรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

นางสาวมาลา สมศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู*บริหาร และเพื่อนสมาชิก
ดิฉัน นางสาวมาลา สมศรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
ขอขอบคุณทางกองช+างและทุกกองเลยนะคะ ส+งเจ*าหน*าเข*ามาตัดหญ*าให*สะอาดโล+ง และ
หลอดไฟที่เสีย กองช+างก็เข*ามาซ+อมให*ใช*งานได*ปกติ ชาวบ*านเขาชมเชยและฝากดิฉันมา
ขอบคุณ

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท+านใด จะเสนอ เรื่อง อื่นๆ หรือไม+
ขอเชิญ นางมนฤดี เมณฑ-กูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1

นางมนฤดี เมณฑ9กูล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภา เพื่อนสมาชิก คณะผู*บริหารทุกท+าน
ดิฉัน นางมนฤดี เมณฑ-กูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
สะพานก+อนถึงวัดลาดยาว แล*วเลี้ยวเข*าทางบ*าน ท+านแซน ถนนเลียบคลอง รู*สึกค+อน
ช*างจะชํารุดมาก ยังไงฝากท+านประธานสภาไปยังคณะผู*บริหารเข*าไปดูแล อันไหนที่
แก*ไขได*ให*รีบแก*ไข เพราะชาวบ*านเดือดร*อนมาก ขอบคุณคะ

นายป8ญญา มณีรัตน9
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท+านใด จะเสนอ เรื่อง อื่นๆ หรือไม+ -ถ*าไม+มี- ผมขอป/ดการประชุม

เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม 2562

(ลงชื่อ)

ภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ- ผู*บันทึกรายงานการประชุม (ลงชื่อ) สอน เสรีรัฐ ประธานกรรมการตรวจ
(นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ-)
(นายสอน เสรีรัฐ)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1

(ลงชื่อ)

ชุมพล ชังชั่ว
กรรมการตรวจ
(นายชุมพล ชังชั่ว)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2

(ลงชื่อ)

แซน ชัยอุดมสิน กรรมการตรวจ
(นายแซน ชัยอุดมสิน)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
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