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รายช่ือผู
เข
ารวมการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว             
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  ๑  ประจําป(   พ.ศ. ๒๕62 

วันท่ี  7  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62   เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ   ห
องประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว    

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

ผู�มาประชุม 

๑ นายป�ญญา  มณีรัตน� ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
2 นายแซน  ชัยอุดมสิน รองประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  
3 นายสอน  เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
4 นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
5 นางมนฤดี  เมณฑ�กูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
6 นายพิมาน  เพชรรัตน� สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
7 นายวสันต�  สมัครเขตร�กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
8 นางอนงค�  อยู6สุภาพ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
9 นางมาลา  แก8วไพรัช สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
10 นายภัทรศักดิ์  ปทุมวัฒนาวงศ� เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 

                                                                                                                                                                  
  ผู
ลาประชุม 
  

๑ นายชุมพล  ชังช่ัว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
๒ นายไพโรจน�  วิมลจิตรสอาด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 

 

 ผู
เข
ารวมประชุม 
 

1 นายวิโรจน�  วิบูลรัตน� นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
2 นายชัยพร  สุจิพิธธรรม รองนายกเทศมนตรี 
3 นายยสพล  ไกรวิริยะ รองนายกเทศมนตรี 
4 นางศิริรัตน�  จุ6นจ6าง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5 นายเกรียงศักดิ์  โตวิเศษ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6 นายสมชาย  หงษ�นิกร ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 

รก.ผอ.กองการศึกษา 
7 นางศุภรัตน�  เสือเหลือง หัวหน8าฝFายอํานวยการ 

รก.หน.สํานักปลัดเทศบาล 
8 นายบรรณพัฒ  เรืองขํา รก.ผู8อํานวยการกองช6าง 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี  ๑  ประจําป( พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
วันท่ี  7 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62  เวลา ๑๐.๐๐  น. 

ณ   ห
องประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 

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

เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 เรียน  คณะผู�บริหาร   ท�านสมาชิกสภาฯ   
ประธานสภาเทศบาล     เม่ือสมาชิกมาครบองค�ประชุม       ผมขอเป#ดการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว   

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  ๑  ประจําป0 พ.ศ.  ๒๕62  วันท่ี  7  มิถุนายน  ๒๕62 
ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีของสภาเทศบาล   ได�ดําเนินการจัดส�งเอกสารประกอบวาระการประชุม 
สภาเทศบาลให�กับทุกท�านทราบแล�วนั้น   ในวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาวมา
เข�าประชุมครบองค�ประชุม  เชิญเลขานุการสภาฯ อ�านประกาศ   

นายภัทรศักด์ิ  ปทุมวัฒนาวงศ8       ประกาศอําเภอลาดยาว  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว   
เลขานุการสภาเทศบาล   สมัยวิสามัญ   สมัยท่ี  2  ประจําป0  พ.ศ.  ๒๕62                                             
  ด�วยสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  มีความประสงค�ขอเป#ดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 

สมัยท่ี 2 ประจําป0 2562  ต้ังแต�วันท่ี 1  มิถุนายน  2562  เป?นต�นไป มีกําหนดไม�เกิน 
15 วัน เพ่ือคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เป?นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว แทนตําแหน�งท่ีว�าง  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖  แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  นายอําเภอลาดยาวจึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลลาดยาว   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2 ประจําป0  พ.ศ.๒๕62   ต้ังแต�วันท่ี  1  
มิถุนายน  ๒๕62  เป?นต�นไป มีกําหนดไม�เกิน 15 วัน        
จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน   
ประกาศ  ณ  วันท่ี   30  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕62    
                         (ลงชื่อ)   นายนภดล  มามาก 
                                     นายอําเภอลาดยาว  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ท่ีประธานจะแจ
งตอท่ีประชุม 
นายป7ญญา  มณีรัตน8 - คําสั่งอําเภอลาดยาว ท่ี 150/2562 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562   
ประธานสภาเทศบาลฯ  เรื่อง แต�งต้ังรองประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว บัดนี้ อําเภอลาดยาวได�ดําเนินการส�ง
   หนังสือ และคําสั่งมายังเทศบาลเรียบร�อยแล�ว ผมจึงขอแจ�งท่ีประชุมว�า นายแซน  ชัยอุดม
   สิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 ได�รับการแต�งต้ังเป?นรองประธานสภา
   เทศบาลตําบลลาดยาว ต้ังแต�วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 เป?นต�นไป 
นายป7ญญา  มณีรัตน8      - ตามท่ีอําเภอลาดยาว แจ�งให�สภาเทศบาลตําบลลาดยาว ดําเนินการสรรหาผู�แทนสมาชิก
ประธานสภาเทศบาลฯ  สภาเทศบาลตําบลลาดยาว เพ่ือเป?นคณะกรรมการธรรมาภิบาล ระดับอําเภอ  โดยให�สภา
   เทศบาลดําเนินการคัดเลือกกันเอง จํานวน 1 ท�าน และแจ�งรายชื่อผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกให� 
 



 

              การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป( 2562 วันท่ี 7 มิถุนายน 2562 

# 
 
   อําเภอทราบ และให�ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือก เข�าร�วมประชุมท่ีอําเภอลาดยาวเพ่ือคัดเลือก
   กันเอง เพ่ือเป?นคณะกรรมการธรรมาภิบาลของอําเภอ ลาดยาว ต�อไป  
 ซ่ึงการคัดเลือกผู�แทนของสมาชิกสาภาเทศบาลตําบลลาดยาว เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 

2562 เวลา 9.30 น. ท่ีห�องปะชุมเทศบาลตําบลลาดยาว (ห�องประชุมเล็ก) สมาชิกสภาท่ี
ได�รับการคัดเลือก คือ  นายไพโรจน�  วิมลจิตรสะอาด    

 เพ่ือเป?นเกียรติแก�ท�าน สท.ไพโรจน� ขอเชิญทุกท�านปรบมือเป?นกําลังใจให�ท�านด�วยครับ 
  

นายป7ญญา  มณีรัตน8 วันนี้จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ตําแหน�งท่ีว�างของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
ประธานสภาเทศบาลฯ ลาดยาว ตําแหน�งท่ีว�างประกอบด�วย  
นายป7ญญา  มณีรัตน8 - การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เทศบาลตําบลลาดยาว 
ประธานสภาเทศบาลฯ - การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว แทน
   ตําแหน�งท่ีว�าง 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2      
ครั้งท่ี ๑   ประจําป0  พ.ศ. ๒๕62   เม่ือวันท่ี  3  พฤษภาคม   ๒๕62 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 ตามท่ีเจ�าหน�าท่ีสภาเทศบาล ได�จัดส�งสําเนารายงานการประชุมสภาฯ ซ่ึงคณะกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาล ตรวจรายงานการประชุมพิจารณาตรวจแล�ว  และได�ส�งให�กับสมาชิกทุกท�านได�ตรวจดู

ถ�อยคําและข�อความล�วงหน�าแล�ว  เชิญท�านเลขานุการสภา   ดําเนินการ 

นายภัทรศักด์ิ  ปทุมวัฒนาวงศ8  อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล    ท�องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข�อ ๓๓  กําหนดโดยสรุปว�า  รายงานการประชุมทุกคราวจะต�องให�                            
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  ได�ทําการตรวจสอบแล�วเสนอให�สภาท�องถ่ิน 
   รับรองรายงานการประชุม นั้น   มีสมาชิกท�านใดมีข�อความใดท่ีจะแก�ไข  ขอเชิญท�าน 
                        สมาชิกได�ตรวจสอบ เป?นรายหน�า ต้ังแต�หน�าท่ี  ๑  ถึงหน�าท่ี  7 
   หน�า ๑ , ๒ , ๓ ..... ถึง  7 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 มีสมาชิกท�านใดจะแก�ไขข�อความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม�  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายสอน  เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 

นายสอน  เสรีรัฐ เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู�บริหารเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ�าหน�าท่ีเทศบาลตําบลลาดยาว รวมถึงตัวแทนชุมชนทุกท�านครับ 
 ผมนายสอน  เสรีรัฐ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
 ขอให�แก�ไขชื่อ-นามสกุลของสมาชิก จากนางมาลา  แก�วไพรัช 
 เป?นนางสาวมาลา  สมศรี ขอบคุณครับ 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 รบกวนทางเลขานุการสภาฯ และเจ�าหน�าท่ี จดข�อความท่ีต�องแก�ไขตามท่ีท�านสมาชิกได�
ประธานสภาเทศบาล แจ�งไว� เนื่องจากท�านสมาชิกได�เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  
   มีสมาชิกท�านใดจะแก�ไขข�อความตอนหนึ่งตอนใดอีกหรือไม�  
 เม่ือไม�มีสมาชิกท�านใด ขอแก�ไขข�อความและถ�อยคําอีก   ผมขอมติจากท่ีประชุมสมาชิก

ท�านใด   เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  ๑
ประจําป0 พ.ศ. ๒๕62    เม่ือวันท่ี  3  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62 
โปรดยกมือข้ึนครับ  
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มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาฯ    ยกมือรับรอง .........8........ เสียง 
                      ไม�รับรอง .........-.........   เสียง 
                      งดออกเสียง .........1........ เสียง 
               - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  ๑  ประจําป0   

พ.ศ. ๒๕62  วันท่ี  3  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 ต�อไปเป?นระเบียบวาระท่ี ๓ 
ประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ   
 -ไม�มี-  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
 

นายป7ญญา  มณีรัตน8     4.1 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป?นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ประธานสภาเทศบาล  แผนพัฒนาเทศบาลฯ แทนตําแหน�งท่ีว�าง  
 - ตามท่ีนายแคล�ว นุตภูมิ รองประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว และดํารงตําแหน�ง

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  เสียชีวิตเม่ือวันท่ี 
22 เมษายน  2562 เพ่ือให�เป?นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.2/ว0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ�การ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�ปกครองส�วนท�องถ่ิน  

 จึงดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯขอให�
เลขานุการสภาเทศบาลแจ�งระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 

นายภัทรศักด์ิ ปทุมวัฒนาวงศ8 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว0600 ลงวันท่ี
เลขานุการสภาฯ  29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนา
   ท�องถ่ินขององค�ปกครองส�วนท�องถ่ิน ตามสิ่งท่ีส�งมาด�วย 3 แนวทางการคัดเลือกและ
   แต�งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทํา
   แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548  (3) กรรมการท่ีมาจากการ
   คัดเลือก (3.1.1) กรณีให�สภาท�องถ่ินคัดเลือก (9) ในกรณีท่ีผู�ท่ีรับการคัดเลือกลาออก
   หรือพ�น จากตําแหน�ง ให�จัดให�มีการคัดเลือกผู�ท่ีพ�นไปภายในสี่สิบห�าวันนับแต�วันท่ี
   ตําแหน�งว�างลง และให�ผู�ซ่ึงได�รับการคัดเลือกแทนนั้นอยู�ในตําแหน�งเพียงเท�าวาระท่ี
   เหลือของผู� ซ่ึงตนแทน  และวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนาท�องถ่ิน ให�นําวิธีการตามความในข�อ 3.1.1 มาใช�บังคับโดยอนุโลม คือ 
   3.1.1 (2) ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ดําเนินการประชุมสมาชิกสภาท�องถ่ิน โดย
   การในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร�อมแจ�ง
   วัตถุประสงค�ของการประชุมให�ชัดเจน   
 (3) การประชุมต�องมีสมาชิกสภาท�องถ่ินเข�าร�วมประชุมไม�น�อยกว�าก่ึงหนึ่ง 
 (4) การเสนอชื่อสมาชิกสภาท�องถ่ินต�อท่ีประชุม ต�องมีผู�รับรองจํานวนอย�างน�อย 2 คน 

และผู�ซ่ึงได�รับการเสนอชื่อต�องอยู�ในท่ีประชุมและต�องให�ความยินยอม  
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 (5) ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวน ให�ถือว�าบุคคลท่ีได�รับการ

เสนอชื่อนั้นได�รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว�าจํานวนท่ีกําหนด ให�ประธานใน
ท่ีประชุมแจ�งให�ผู�เข�าร�วมประชุมคัดเลือกผู�ท่ีได�รับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับใช�
วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู�ท่ีได�รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนท่ีประธานท่ีประชุม
มอบให�ได�ไม�เกินตามจํานวนท่ีกําหนด    

 (6)ให�ประธานในท่ีประชุมต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีอยู�ในท่ีประชุมและมิได�เป?นผู�ท่ีได�รับ
การเสนอชื่อจํานวนไม�เกินสามคน เป?นกรรมการตรวจนับคะแนน กรณีสมาชิกสภา
ท�องถ่ินมี ไม�ครบตามจํานวนให�เลือกข�าราชการ แล�วแต�กรณีก็ได� 

 (7) เม่ือตรวจนับคะแนนแล�ว ให�ผู�ท่ีได�รับคะแนนสูงสุดตามลําดับเป?นผู�ซ่ึงได�รับการ
คัดเลือกจนครบจํานวนท่ีกําหนด ในกรณีท่ีมีผู�ได�รับคะแนนในลําดับเดียวกันหลายคน 
ทําให�ไม�สามารถคัดเลือกได� ให�ผู�ท่ีประชุมจัดให�มีการลงคะแนนใหม�เฉพาะผู�ซ่ึงได�รับ
คะแนนเท�ากัน ถ�าลงคะแนนครั้งท่ีสองแล�วปรากฏว�าได�คะแนนเท�ากันอีก ให�ใช�วิธีจับ
สลากตามท่ีประธานในท่ีประชุมกําหนด  

 (8) ให�ประธานสภาท�องถ่ิน มีหนังสือแจ�งผลการคัดเลือกให�ผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือออก
คําสั่งแต�งต้ังต�อไป ผู�บริหารท�องถ่ินจัดทําเป?นคําสั่งขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและมี
หนังสือแจ�งหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องและแจ�งเจ�าตัวทราบโดยเร็ว 

นายป7ญญา  มณีรัตน8     เชิญสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอชื่อ สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือเป?นคณะกรรมการติดตาม
ประธานสภาเทศบาล     และประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว แทนตําแหน�งท่ีว�าง     

- เชิญ นายพิมาน  เพชรรัตน� สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 

นายพิมาน  เพชรรัตน8 เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู�บริหารเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ�าหน�าท่ีเทศบาลตําบลลาดยาว รวมถึงตัวแทนชุมชนทุกท�านครับ 
   ผมนายพิมาน  เพชรรัตน� สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
   ผมอยากทราบว�าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ  
   เดิมมีใครบ�าง 
นายป7ญญา  มณีรัตน8 ขอเชิญเจ�าหน�าท่ีกองวิชาการและแผนงานฯ ชี้แจงรายชื่อคณะกรรมการติดตามและ
ประธานสภาเทศบาล ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ เดิม ด�วยครับ  
นายกิจจา  โพแดน  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
หน.ฝCายแผนงานและงบประมาณ ผมนายกิจจา  โพแดน หัวหน�าฝXายแผนงานและงบประมาณ 
    ขอชี้แจงรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว และ 
    คณะกรรมการติดตามแผนฯ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ เดิม  
    ประกอบด�วย 

- คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว 
1. สท.แซน 
2. สท.มนฤดี 
3. สท.มาลา 

- คณะกรรมการติดตามแผนฯ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ  
1. พิมาน 
2. สท.วสันต� 
3. สท.แคล�ว (เสียชีวิต) 
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นายป7ญญา  มณีรัตน8     ขอบคุณทางกองวิชาการฯเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอชื่อ สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล     เพ่ือเป?นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว แทน
   ตําแหน�งท่ีว�าง     

- เชิญ นายแซน  ชัยอุดมสิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 

นายแซน  ชัยอุดมสิน ผมนายแซน  ชัยอุดมสิน รองประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
สมาชิกสภาเทศบาล - ขอเสนอ นางอนงค�  อยู�สุภาพ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 - ขอผู�รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล ๑. นายสอน  เสรีรัฐ 
   ๒. นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสด์ิ 

นายป7ญญา มณีรัตน8 -มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม�ครับ   
ประธานสภาเทศบาล -ถ�าไม�มี- 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว แทนตําแหน�งท่ี

ว�าง ซ่ึงจะหมดวาระ เดือนมกราคม  พ.ศ. 2563  คือ  
   1. นางอนงค�  อยู�สุภาพ  

นายป7ญญา  มณีรัตน8 4.2 การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลลาดยาว 
ประธานสภาเทศบาล แทนตําแหน�งท่ีว�าง 

ด�วยเทศบาลตําบลลาดยาว แจ�งให�สภาเทศบาลตําบลลาดยาวดําเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลลาดยาวเนื่องจากนายพิมาน  
เพชรรัตน�  สมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึงดํารงตําแหน�งคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลลาดยาว ได�ลาออกจากตําแหน�ง เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2562  
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�เพ่ือสนับสนุน
ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2561 (ฉบับใหม�) ข�อ 13 วรรคสอง ในกรณีท่ีกรรมการ
ตามวรรคหนึ่ง พ�นจากตําแหน�งก�อนครบวาระ ให�ดําเนินการคัดเลือกกรรมการประเภท
เดียวกันแทนภายในสามสิบวัน นับแต�วันท่ีตําแหน�งกรรมการนั้นว�างลง      
เพ่ือให�การงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลลาดยาว 
เป?นไปด�วยความเรียบร�อย จึงให�สภาเทศบาลตําบลลาดยาว ดําเนินการคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาล เป?นคณะกรรมการกองทุน ฯ  

นายป7ญญา  มณีรัตน8      เชญิสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอชื่อ สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือเป?นคณะกรรมการติดตาม
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลลาดยาว  
   แทนตําแหน�งท่ีว�าง  เชิญ นายสอน  เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 

นายสอน  เสรีรับ ผมนายสอน  เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล - ขอเสนอ นางสาวมาลา  สมศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
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นายป7ญญา  มณีรัตน8 - ขอผู�รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล ๑.  นายแซน  ชัยอุดมสิน 
   ๒.  นางอนงค�  อยู�สุภาพ 
นายป7ญญา มณีรัตน8 -มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอท�านอ่ืนอีกหรือไม�ครับ   
ประธานสภาเทศบาล -ถ�าไม�มี- 

  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลลาดยาว แทนตําแหน�งท่ีว�าง 
  คือ นางสาวมาลา  สมศรี   

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง  เรื่องอ่ืนๆ 
นายป7ญญา  มณีรัตน8 -มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม�ครับ                      
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายพิมาน  เพชรรัตน� สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 

นายพิมาน  เพชรรัตน8 เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู�บริหารเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ�าหน�าท่ีเทศบาลตําบลลาดยาว รวมถึงตัวแทนชุมชนทุกท�านครับ 
   ผมนายพิมาน  เพชรรัตน� สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
 -โครงการท่ีได�ผ�านสภาไปเรียบร�อยแล�วนั้น หลายๆโครงการท่ีเกิดความล�าช�า หรือติด

ป\ญหาบางประการ ฝากไปยังผู�บริหารว�าหากท�านต�องการให�ทางสมาชิกสภาเทศบาล
ของเรานั้นช�วยแก�ไขป\ญหาก็มาสามารถแจ�งผ�านประธานสภาได�เลย ทุกท�านในท่ีแห�งนี้
ต�างก็มีความสามารถและสามารถเป?นท่ีปรึกษาให�คําปรึกษาได� 

 -ถนนเส�นร�านอาหารน�องกานต� สองฝ\]งทางมีการถมดินจากท่ีส�วนบุคคลมีท้ังถมใหม�และ
เป?นของเดิม ในช�วงฤดูฝน เวลาฝนตกนั้นนานเข�าอาจทําให�เกิดดินอุดตันในท�อระบายน้ํา
ได� ซ่ึงก�อให�เกิดน้ําท�วมขังบริเวณดังกล�าวได� 

 -แจ�งเรื่องการลาออกจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
ลาดยาว เนื่องด�วยผมมองว�าสิ่งสําคัญท่ีจะเป?นคณะกรรมการกองทุนฯ จะต�องรู�ลึก
เก่ียวกับข�อมูลการดูแลรักษาสุขภาพและเรื่องอ่ืนๆท่ีเป?นประโยชน�แก�ชาวบ�าน ขอบคุณ
ครับ 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 -มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม�ครับ                      
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายวสันต�  สมัครเขตร�กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 

นายวสันต8  สมัครเขตร8กิจ    เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู�บริหาร          
สมาชิกสภาเทศบาล       เทศบาล พนักงาน เจ�าหน�าท่ีเทศบาลตําบลลาดยาว และผู�ทรงเกียรติทุกท�านครับ 
        ผมนายวสันต�  สมัครเขตร�กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
        - ก�อนอ่ืนผมต�องขอขอบคุณทางกองช�างในเรื่องถนนซอยร�านพุงกาง เจ�าหน�าท่ีได�เข�า
        มาจัดการให�เรียบร�อย 
      - เรื่องป\ญหา หรือโครงการท่ีผ�านการอนุมัติจากสภาแห�งนี้ไปหลายๆโครงการ  
                                    อยากจะให�เห็นความสําคัญ ทุกโครงการนั้นต�องการการขับเคลื่อนให�สําเร็จลุล�วง  
                                    ก�อนจะหมดวาระการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะผู�บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล  
                                    หากท�านต�องการให�ทางสมาชิกสภาเทศบาลเข�ามาช�วยเหลือ ให�ปรึกษา ก็สามารถ   
                                    บอกได�เลย 
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      - ป\ญหาท�อระบายน้ํา ในช�วงของหน�าฝน อยากจะให�เจ�าหน�าท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบเข�า    
                                     ไปดําเนินการทุกถนนทุกซอยเพ่ือไม�ให�เกิดป\ญหาน้ําท�วมขัง 
นายป7ญญา  มณีรัตน8 -มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม�ครับ                      
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายสอน  เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 

นายสอน  เสรีรัฐ เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู�บริหารเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ�าหน�าท่ีเทศบาลตําบลลาดยาว รวมถึงตัวแทนชุมชนทุกท�านครับ 
 ผมนายสอน  เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
 เรื่องถนนบริเวณบ�านอดีตนายกอังคนีย� กฤษณพันธุ� (นายกเอิญ) ชุมชนหนองกวาง 
 ต้ังแต�ทางเข�าร�านเจ^เลี๊ยบเฟอร�นิเจอร� ถนนเส�นนั้นเม่ือเกิดฝนตกน้ําขัง เกิดความลําบาก

ในการสัญจร ผมเคยได�แจ�งไปกับสภาแห�งนี้และฝากผ�านท�านประธานสภาเทศบาล ไปยัง
คณะผู�บริหารฯ หลายต�อหลายครั้ง แต�ยังนิ่งเฉยอยู� อยากจะให�ช�วยแก�ไขถนนเส�นนี้ด�วย  

นายป7ญญา  มณีรัตน8 -มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม�ครับ                      
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายแซน  ชัยอุดมสิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1  

นายแซน  ชัยอุดมสิน เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู�บริหารเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ�าหน�าท่ีเทศบาลตําบลลาดยาว รวมถึงตัวแทนชุมชนทุกท�านครับ 
   ผมนายแซน  ชัยอุดมสิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
   - กล�องวงจรป#ด CCTV เป?นสิ่งสําคัญของชาวบ�านในเขตเทศบาลตําบลลาดยาว คือความ
   ปลอดภัยทางด�านทรัพย�สินและชีวิต ผมมองว�ากล�องวงจรป#ด CCTV มีประโยชน�และ
   จําเป?นต�อชาวบ�านในเขตเทศบาลตําบลลาดยาว อยากจะให�เพ่ิมจุดติดต้ังกล�องวงจรป#ด 
   CCTV ในเขตเทศบาล 
   - เครื่องออกกําลังกาย ให�สํารวจว�าจุดท่ีติดต้ังเครื่องออกกําลังกายตามชุมชนหรือท่ี
   สาธารณะ มีความเสียหาย/ชํารุด หรือไม� ให�เข�าไปแก�ไขเพ่ือกลับมาใช�ได�ตามปกติ 
นายป7ญญา  มณีรัตน8 -มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม�ครับ                      
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสด�  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1  

นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสดิ์  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู�บริหาร             
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล พนักงาน เจ�าหน�าท่ีเทศบาลตําบลลาดยาว รวมถึงตัวแทนชุมชนทุกท�านครับ 
   ผมนายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสด�  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1  
   - ป\ญหาของแต�ละชุมชน หรือพ่ีน�องในเขตเทศบาลของเรา ส�วนใหญ�จะเป?นป\ญหาในเรื่อง
   โครงสร�างพ้ืนฐาน อยากจะฝากท�านประธานสภาไปยังคณะผู�บริหารในการทําแผนพัฒนา
   เทศบาลฯควรจะยึดถึงโครงสร�างพ้ืนฐานเป?นสิ่งสําคัญ ยิ่งตอนนี้โรงเรียนเทศบาลตําบล
   ลาดยาวของเราได�เป#ดหลายระดับชั้น ต้ังแต�เด็กเล็ก ชั้นอนุบาล ไปถึงระดับประถมศึกษา 
   มีท�านอดีต ผอ. ชาตรี เข�ามาเป?นท่ีปรึกษาดูแลในส�วนของโรงเรียนให�ดีมากข้ึน ยังขาด
   อุปกรณ�การเรียนอีกมากมาย ตรงนี้ก็สิ่งจําเป?นท่ีอยู�ในโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   - ถนนหน�าโรงเรียนเทศบาลของเรานั้นมีการก�อสร�าง ฝากเร�งติดตามให�ผู�รับเหมาเข�ามา
   ดําเนินการให�เรียบร�อย เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกับผู�ปกครองและนักเรียนเวลาสันจรไปมา 
   หรือเวลารับส�งเด็กนักเรียน 
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   - ป\ญหาขยะ บริเวณตลาดนัดคลอดถม พอถึงฤดูฝน มีท้ังลมท้ังฝน เกิดการปลิวของขยะท่ี
   ก�อให�เกิดความสกปรก เคยเข�าไปพูดคุยกับแม�ค�า พบว�าได�แจ�งกับทางเทศบาลไปแล�วแต�ก็
   ไม�มีใครมาเก็บ ผมเข�าใจครับว�าท่ีตรงนั้นเป?นท่ีส�วนบุคคลมีเจ�าของซ่ึงผู�ดูแลตลาดต�องเป?น
   ผู�ดูแล เขาไม�ได�ว�าเทศบาลนะครับ แต�ผมมองว�าพ้ืนท่ีส�วนนั้นอยู�ในเขตเทศบาลของเรา 
   น�าจะมีมาตรการดูแลความสะอาดให�เรียบร�อย ขอบคุณครับ 
นายป7ญญา  มณีรัตน8 -มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม�ครับ                      
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายพิมาน  เพชรรัตน� สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 

นายพิมาน  เพชรรัตน8 เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู�บริหารเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ�าหน�าท่ีเทศบาลตําบลลาดยาว รวมถึงตัวแทนชุมชนทุกท�านครับ 
   ผมนายพิมาน  เพชรรัตน� สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
   ผมขอเสริมเรื่องขยะท่ีบริเวณตลาดคลองถมครับ พ้ืนท่ีนั้นเป?นท่ีส�วนบุคคลท่ีให�เช�า ทาง
   ผู�ดูแลตลาดได�จ�างคนมาเก็บขยะซ่ึงทําไว�เป?นกองๆ และก็แจ�งเทศบาลให�มาเก็บ เพ่ือให�
   การดําเนินการเรื่องการจัดเก็บขยะนั้นเป?นไปด�วยความเรียบร�อย  เทศบาลควรทําหนังสือ
   แจ�งไปยังเจ�าของพ้ืนท่ีว�าขยะท่ีเทศบาลฯจะมาเก็บนั้นต�องอยู�ในถังขยะเท�านั้น หรือหาถัง
   ขยะไปเพ่ิม ครับ 
นายป7ญญา  มณีรัตน8 -มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม�ครับ                      
ประธานสภาเทศบาล ต�อไปขอเชิญทางผู�บริหารชี้แจงตามท่ีท�านสมาชิก ได�เสนอแนะไว�ด�วยครับ 

 

นายวิโรจน8  วิบูลรัตน8 เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท�าน  
นายกเทศมนตรี  ผมนายวิโรจน� วิบูลรัตน� นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
   ผมในฐานะของผู�บริหารเทศบาลตําบลลาดยาว พร�อมด�วยเจ�าหน�าท่ีทุกคน ต�างทํางาน
   ด�วยความซ่ือสัตย� ต้ังใจ และนึกถึงความเดือดร�อนของพ่ีน�องในเขตเทศบาลของเราเป?น
   สิ่งสําคัญ แต�ป\ญหาในเรื่องของขยะนั้นเป?นป\ญหาท่ียังต�องแก�ไขอยู�ตลอด เป?นป\ญหา
   ระดับชาติ ตามท่ีท�านสมาชิกฯ ได�เสนอถึงเรื่องป\ญหาโครงสร�างพ้ืนฐานต�างๆ ไม�ว�า
   จะเป?นเรื่องขยะบริเวณตลาดคลองถมนั้น ผมทราบป\ญหาและได�มอบให�เจ�าหน�าท่ี                   
   ผู�รับผิดชอบนั้นเข�าไปดําเนินการ แต�ในส�วนของภาระหน�าท่ีของเทศบาลฯ จะทําได�มาก
   น�อยเพียงใดนั้น ต�องไปดูในข�อกฎหมายท่ีรองรับอยู�ด�วยครับ  
   ถนนข�างร�านเจ^เลี๊ยบ ตามท่ีท�านสมาชิกได�กล�าวนั้น ผม คณะผู�บริหารและกองช�างผู�ดูแล
   รับผิดชอบกําลังเร�งดําเนินการอยู�ครับ   

   กล�องวงจรป#ด CCTV ทางคณะผู�บริหารเทศบาลตําบลลาดยาว อยากติดให�ครบทุกชุมชน
   ครับ แต�ต�องสํารวจจุดติดต้ังก�อนครับ เพราะเนื่องจากป\ญหาท่ีผ�านมานั้น ยินยอมให�เรา
   ติดต้ังแต� เวลามีเหตุต�องขอดุข�อมูลกล�องนั้น เกิดความลําบาก ไม�สะดวก จนขอให�เราเอา
   กล�องออก เรื่องค�าไฟฟeาอีก อย�างไรก็ตามจะรีบแก�ไข และดูงบประมาณเพ่ือนํามาจัดซ้ือ
   กล�องวงจรป#ด CCTV ต�อไปครับ 
   เครื่องออกกําลังกายท่ีต�องการให�ติดต้ังเพ่ิม และท่ีเกิดการชํารุดนั้น จะเร�งดําเนินการ
   ซ�อมแซม และสํารวจพ้ืนท่ีติดต้ังเพ่ิมให�ครับ 
   ฤดูฝน คณะผู�บริหารได�สั่งการให�ท้ังงานปeองกันฯ กองช�างและกองสาธารณสุขฯ  
   รับผิดชอบในภารกิจของแต�ละกอง เช�น ถางหญ�า ลอกท�อ กวาดถนน ตัดก่ิงไม� ตรวจเช็ค
   สายไฟและไฟฟeาส�องสว�าง 
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นายป7ญญา  มณีรัตน8 -มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม�ครับ                      
ประธานสภาเทศบาล ในส�วนนี้ผมขอเสนอ ในฐานะเป?นสมาชิกสภาเทศบาล 

1. การออกเทศบัญญัติ  
   ให�ดูในเรื่องอํานาจหน�าท่ีท่ีเทศบาลฯจะสามารถทําได�  
   2. การจัดทําร�างเทศบัญญัติฉบับหน�า ในช�วงเดือนสิงหาคม  
   การประชาคมลงพ้ืนท่ีในแต�ละครั้งนั้น มักพบกับป\ญหาต�างๆ ท่ีชาวบ�านได�รับความเดือน
   ร�อน รวมถึงป\ญหาโครงสร�างพ้ืนฐานอยากจะให�ดูถึงโครงการท่ีจําเป?นและเป?นประโยชน�
   ต�อพ่ีน�องในเขตเทศบาลฯ เรามากท่ีสุด ป\ญหาโครงสร�างพ้ืนฐาน ตามท่ีท�านสท.สรณัฐ
   ได�กล�าวมานั้นไม�ว�าจะเป?นเรื่องอุปกรณ�การเรียนท่ียังขาดแคลน ซ่ึงในป0นี้โรงเรียนเทศบาล
   ของเรามีถึงระดับชั้นประถมศึกษาป0ท่ี 5 ป0หน�าก็จะมีประถมศึกษาป0ท่ี6 นักเรียน
   ก็สามารถจบระดับประถมศึกษาได�ท่ีโรงเรียนของเรา ควรจะใช�งบประมาณท่ีมีจัดสรรให�
   เกิดประโยชน� 

 นายป7ญญา  มณีรัตน8 -มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอท�านอ่ืนอีกหรือไม�ครับ  
   -ถ�าไม�มี  ผมขอป#ดการประชุม 
  
เลิกประชุม                   เวลา   12.00  น. 
 
 
 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เม่ือวันท่ี 19 เดือน กรกฎาคม  2562 
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