รายชื่อผูเขารวมการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจําป( พ.ศ. ๒๕62
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
***************************

ผูมาประชุม
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายปญญา มณีรัตน
นายแซน ชัยอุดมสิน
นายสอน เสรีรัฐ
นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์
นางมนฤดี เมณฑกูล
นายพิมาน เพชรรัตน
นายวสันต สมัครเขตรกิจ
นางอนงค อยู6สุภาพ
นางมาลา แก8วไพรัช
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
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลาดยาว

๑
๒

นายชุมพล ชังชั่ว
นายไพโรจน วิมลจิตรสอาด

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1

1
2
3
4
5
6

นายวิโรจน วิบูลรัตน
นายชัยพร สุจิพิธธรรม
นายยสพล ไกรวิริยะ
นางศิริรัตน จุ6นจ6าง
นายเกรียงศักดิ์ โตวิเศษ
นายสมชาย หงษนิกร

7

นางศุภรัตน เสือเหลือง

8

นายบรรณพัฒ เรืองขํา

นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
รก.ผอ.กองการศึกษา
หัวหน8าฝFายอํานวยการ
รก.หน.สํานักปลัดเทศบาล
รก.ผู8อํานวยการกองช6าง

ผูลาประชุม

ผูเขารวมประชุม

ก

! "

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป( พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
***************************
เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

นายป7ญญา มณีรัตน8 เรียน คณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาฯ
ประธานสภาเทศบาล เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุม ผมขอเป#ดการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจําป0 พ.ศ. ๒๕62 วันที่ 7 มิถุนายน ๒๕62
ซึ่งเจาหนาที่ของสภาเทศบาล ไดดําเนินการจัดสงเอกสารประกอบวาระการประชุม
สภาเทศบาลใหกับทุกทานทราบแลวนั้น ในวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาวมา
เขาประชุมครบองคประชุม
เชิญเลขานุการสภาฯ อานประกาศ
ประกาศอําเภอลาดยาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
เลขานุการสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป0 พ.ศ. ๒๕62
ดวยสภาเทศบาลตําบลลาดยาว มีความประสงคขอเป#ดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ประจําป0 2562 ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป?นตนไป มีกําหนดไมเกิน
15 วัน เพื่อคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เป?นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว แทนตําแหนงที่วาง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ นายอําเภอลาดยาวจึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลลาดยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป0 พ.ศ.๒๕62 ตั้งแตวันที่ 1
มิถุนายน ๒๕62 เป?นตนไป มีกําหนดไมเกิน 15 วัน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62
(ลงชื่อ) นายนภดล มามาก
นายอําเภอลาดยาว
นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ8

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
นายป7ญญา มณีรัตน8 - คําสั่งอําเภอลาดยาว ที่ 150/2562 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่อง แตงตั้งรองประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว บัดนี้ อําเภอลาดยาวไดดําเนินการสง
หนังสือ และคําสั่งมายังเทศบาลเรียบรอยแลว ผมจึงขอแจงที่ประชุมวา นายแซน ชัยอุดม
สิ น สมาชิ กสภาเทศบาลตํ าบลลาดยาว เขต 1 ไดรั บการแตงตั้ งเป? นรองประธานสภา
เทศบาลตําบลลาดยาว ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป?นตนไป
นายป7ญญา มณีรัตน8 - ตามที่อําเภอลาดยาว แจงใหสภาเทศบาลตําบลลาดยาว ดําเนินการสรรหาผูแทนสมาชิก
ประธานสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลลาดยาว เพื่อเป?นคณะกรรมการธรรมาภิบาล ระดับอําเภอ โดยใหสภา
เทศบาลดําเนินการคัดเลือกกันเอง จํานวน 1 ทาน และแจงรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกให
การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป( 2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562

#
อําเภอทราบ และใหผูที่ไดรับการคัดเลือก เขารวมประชุมที่อําเภอลาดยาวเพื่อคัดเลือก
กันเอง เพื่อเป?นคณะกรรมการธรรมาภิบาลของอําเภอ ลาดยาว ตอไป
ซึ่งการคัดเลือกผูแทนของสมาชิกสาภาเทศบาลตําบลลาดยาว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
2562 เวลา 9.30 น. ที่หองปะชุมเทศบาลตําบลลาดยาว (หองประชุมเล็ก) สมาชิกสภาที่
ไดรับการคัดเลือก คือ นายไพโรจน วิมลจิตรสะอาด
เพื่อเป?นเกียรติแกทาน สท.ไพโรจน ขอเชิญทุกทานปรบมือเป?นกําลังใจใหทานดวยครับ
นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาลฯ

วันนี้จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ตําแหนงที่วางของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ลาดยาว ตําแหนงที่วางประกอบดวย
- การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เทศบาลตําบลลาดยาว
- การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว แทน
ตําแหนงที่วาง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ ๑ ประจําป0 พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕62
นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่เจาหนาที่สภาเทศบาล ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสภาฯ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมพิจารณาตรวจแลว และไดสงใหกับสมาชิกทุกทานไดตรวจดู
ถอยคําและขอความลวงหนาแลว เชิญทานเลขานุการสภา ดําเนินการ

นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ8 อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา

เลขานุการสภาเทศบาล ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๓๓ กําหนดโดยสรุปวา รายงานการประชุมทุกคราวจะตองให
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ไดทําการตรวจสอบแลวเสนอใหสภาทองถิ่น
รับรองรายงานการประชุม นั้น มีสมาชิกทานใดมีขอความใดที่จะแกไข ขอเชิญทาน
สมาชิกไดตรวจสอบ เป?นรายหนา ตั้งแตหนาที่ ๑ ถึงหนาที่ 7
หนา ๑ , ๒ , ๓ ..... ถึง 7
นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะแกไขขอความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม
ขอเชิญ นายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1

นายสอน เสรีรัฐ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารเทศบาล
พนักงาน เจาหนาที่เทศบาลตําบลลาดยาว รวมถึงตัวแทนชุมชนทุกทานครับ
ผมนายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
ขอใหแกไขชื่อ-นามสกุลของสมาชิก จากนางมาลา แกวไพรัช
เป?นนางสาวมาลา สมศรี ขอบคุณครับ

นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

รบกวนทางเลขานุการสภาฯ และเจาหนาที่ จดขอความที่ตองแกไขตามที่ทานสมาชิกได
แจงไว เนื่องจากทานสมาชิกไดเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
มีสมาชิกทานใดจะแกไขขอความตอนหนึ่งตอนใดอีกหรือไม
เมื่อไมมีสมาชิกทานใด ขอแกไขขอความและถอยคําอีก ผมขอมติจากที่ประชุมสมาชิก
ทานใด เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑
ประจําป0 พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62
โปรดยกมือขึ้นครับ

การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป( 2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562

$
มติที่ประชุม

ยกมือรับรอง .........8........ เสียง
ไมรับรอง
.........-......... เสียง
งดออกเสียง .........1........ เสียง
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจําป0
พ.ศ. ๒๕62 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62

นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

ตอไปเป?นระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

มีสมาชิกสภาฯ

นายป7 ญญา มณี รั ตน8 4.1 การคั ด เลื อกสมาชิ ก สภาเทศบาลเป? น คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
ประธานสภาเทศบาล แผนพัฒนาเทศบาลฯ แทนตําแหนงที่วาง
- ตามที่นายแคลว นุตภูมิ รองประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว และดํารงตําแหนง
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เสียชีวิตเมื่อวันที่
22 เมษายน 2562 เพื่อใหเป?นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคปกครองสวนทองถิ่น
จึ ง ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ฯขอให
เลขานุการสภาเทศบาลแจงระเบียบที่เกี่ยวของ
นายภั ท รศั ก ดิ์ ปทุ ม วั ฒ นาวงศ8 ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุ ด ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวั น ที่
เลขานุการสภาฯ
29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นขององคปกครองสวนทองถิ่น ตามสิ่งที่สงมาดวย 3 แนวทางการคัดเลือกและ
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (3) กรรมการที่มาจากการ
คัดเลือก (3.1.1) กรณีใหสภาทองถิ่นคัดเลือก (9) ในกรณีที่ผูที่รับการคัดเลือกลาออก
หรื อพน จากตํ าแหนง ใหจั ดใหมีการคั ด เลื อกผู ที่พนไปภายในสี่สิ บหาวัน นับ แตวั น ที่
ตําแหนงวางลง และใหผูซึ่งไดรับการคัดเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่
เหลื อของผู ซึ่ งตนแทน และวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒ นาทองถิ่น ใหนํ า วิธี การตามความในขอ 3.1.1 มาใชบังคั บโดยอนุ โ ลม คื อ
3.1.1 (2) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการประชุมสมาชิกสภาทองถิ่น โดย
การในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุมพรอมแจง
วัตถุประสงคของการประชุมใหชัดเจน
(3) การประชุมตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(4) การเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นตอที่ประชุม ตองมีผูรับรองจํานวนอยางนอย 2 คน
และผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุมและตองใหความยินยอม
การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป( 2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562
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(5) ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวน ใหถือวาบุคคลที่ไดรับการ
เสนอชื่อนั้นไดรับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกวาจํานวนที่กําหนด ใหประธานใน
ที่ประชุมแจงใหผูเขารวมประชุมคัดเลือกผูที่ไดรับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับใช
วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผูที่ไดรับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุม
มอบใหไดไมเกินตามจํานวนที่กําหนด
(6)ใหประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นที่อยูในที่ประชุมและมิไดเป?นผูที่ไดรับ
การเสนอชื่ อจํ านวนไมเกิน สามคน เป?น กรรมการตรวจนับ คะแนน กรณี สมาชิ กสภา
ทองถิ่นมี ไมครบตามจํานวนใหเลือกขาราชการ แลวแตกรณีก็ได
(7) เมื่ อตรวจนั บคะแนนแลว ใหผูที่ ไดรั บคะแนนสูงสุด ตามลํ าดั บเป?น ผูซึ่ งไดรั บการ
คัดเลือกจนครบจํานวนที่กําหนด ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนในลําดับเดียวกันหลายคน
ทําใหไมสามารถคัดเลือกได ใหผูที่ประชุมจัดใหมีการลงคะแนนใหมเฉพาะผูซึ่งไดรับ
คะแนนเทากัน ถาลงคะแนนครั้งที่สองแลวปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีจับ
สลากตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด
(8) ใหประธานสภาทองถิ่น มีหนังสือแจงผลการคัดเลือกใหผูบริหารทองถิ่นเพื่อออก
คําสั่งแตงตั้งตอไป ผูบริหารทองถิ่นจัดทําเป?นคําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและมี
หนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของและแจงเจาตัวทราบโดยเร็ว
เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อ สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเป?นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว แทนตําแหนงที่วาง
- เชิญ นายพิมาน เพชรรัตน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2

นายพิมาน เพชรรัตน8 เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจาหนาที่เทศบาลตําบลลาดยาว รวมถึงตัวแทนชุมชนทุกทานครับ
ผมนายพิมาน เพชรรัตน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
ผมอยากทราบวาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
เดิมมีใครบาง
นายป7ญญา มณีรัตน8 ขอเชิญเจาหนาที่กองวิชาการและแผนงานฯ ชี้แจงรายชื่อคณะกรรมการติดตามและ
ประธานสภาเทศบาล ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ เดิม ดวยครับ
นายกิจจา โพแดน
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
หน.ฝCายแผนงานและงบประมาณ ผมนายกิจจา โพแดน หัวหนาฝXายแผนงานและงบประมาณ
ขอชี้แจงรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว และ
คณะกรรมการติดตามแผนฯ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ เดิม
ประกอบดวย
- คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว
1. สท.แซน
2. สท.มนฤดี
3. สท.มาลา
- คณะกรรมการติดตามแผนฯ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
1. พิมาน
2. สท.วสันต
3. สท.แคลว (เสียชีวิต)
การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป( 2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562

นายป7ญญา มณีรัตน8 ขอบคุณทางกองวิชาการฯเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อ สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล เพื่อเป?นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว แทน
ตําแหนงที่วาง
- เชิญ นายแซน ชัยอุดมสิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
นายแซน ชัยอุดมสิน
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมนายแซน ชัยอุดมสิน รองประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
- ขอเสนอ นางอนงค อยูสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
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- ขอผูรับรอง
๑. นายสอน เสรีรัฐ
๒. นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์
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-มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไมครับ
-ถาไมมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว แทนตําแหนงที่
วาง ซึ่งจะหมดวาระ เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 คือ
1. นางอนงค อยูสุภาพ
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4.2 การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลลาดยาว
แทนตําแหนงที่วาง
ดวยเทศบาลตํ า บลลาดยาว แจงใหสภาเทศบาลตํ า บลลาดยาวดํ า เนิ น การคั ด เลื อ ก
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลลาดยาวเนื่องจากนายพิมาน
เพชรรัตน สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งดํารงตําแหนงคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลลาดยาว ไดลาออกจากตําแหนง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 (ฉบับใหม) ขอ 13 วรรคสอง ในกรณีที่กรรมการ
ตามวรรคหนึ่ง พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการประเภท
เดียวกันแทนภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง
เพื่อใหการงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลลาดยาว
เป?นไปดวยความเรียบรอย จึงใหสภาเทศบาลตําบลลาดยาว ดําเนินการคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาล เป?นคณะกรรมการกองทุน ฯ
เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อ สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเป?นคณะกรรมการติดตาม
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลลาดยาว
แทนตําแหนงที่วาง เชิญ นายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
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นายสอน เสรีรับ
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมนายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
- ขอเสนอ นางสาวมาลา สมศรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2

การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป( 2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562
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ระเบียบวาระที่ ๕
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- ขอผูรับรอง
๑. นายแซน ชัยอุดมสิน
๒. นางอนงค อยูสุภาพ
-มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอทานอื่นอีกหรือไมครับ
-ถาไมมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลลาดยาว แทนตําแหนงที่วาง
คือ นางสาวมาลา สมศรี
เรื่อง เรื่องอื่นๆ
-มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไมครับ
ขอเชิญ นายพิมาน เพชรรัตน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2

นายพิมาน เพชรรัตน8 เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจาหนาที่เทศบาลตําบลลาดยาว รวมถึงตัวแทนชุมชนทุกทานครับ
ผมนายพิมาน เพชรรัตน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
-โครงการที่ไดผานสภาไปเรียบรอยแลวนั้น หลายๆโครงการที่เกิดความลาชา หรือติด
ป\ญหาบางประการ ฝากไปยังผูบริหารวาหากทานตองการใหทางสมาชิกสภาเทศบาล
ของเรานั้นชวยแกไขป\ญหาก็มาสามารถแจงผานประธานสภาไดเลย ทุกทานในที่แหงนี้
ตางก็มีความสามารถและสามารถเป?นที่ปรึกษาใหคําปรึกษาได
-ถนนเสนรานอาหารนองกานต สองฝ\]งทางมีการถมดินจากที่สวนบุคคลมีทั้งถมใหมและ
เป?นของเดิม ในชวงฤดูฝน เวลาฝนตกนั้นนานเขาอาจทําใหเกิดดินอุดตันในทอระบายน้ํา
ได ซึ่งกอใหเกิดน้ําทวมขังบริเวณดังกลาวได
-แจงเรื่ องการลาออกจากคณะกรรมการกองทุ น หลั กประกั น สุ ขภาพเทศบาลตํ า บล
ลาดยาว เนื่ องดวยผมมองวาสิ่งสํ า คั ญ ที่ จะเป? น คณะกรรมการกองทุ น ฯ จะตองรู ลึ ก
เกี่ยวกับขอมูลการดูแลรักษาสุขภาพและเรื่องอื่นๆที่เป?นประโยชนแกชาวบาน ขอบคุณ
ครับ
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-มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไมครับ
ขอเชิญ นายวสันต สมัครเขตรกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2

นายวสันต8 สมัครเขตร8กิจ
เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาล พนักงาน เจาหนาที่เทศบาลตําบลลาดยาว และผูทรงเกียรติทุกทานครับ
ผมนายวสันต สมัครเขตรกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
- กอนอื่นผมตองขอขอบคุณทางกองชางในเรื่องถนนซอยรานพุงกาง เจาหนาที่ไดเขา
มาจัดการใหเรียบรอย
- เรื่องป\ญหา หรือโครงการที่ผานการอนุมัติจากสภาแหงนี้ไปหลายๆโครงการ
อยากจะใหเห็นความสําคัญ ทุกโครงการนั้นตองการการขับเคลื่อนใหสําเร็จลุลวง
กอนจะหมดวาระการปฏิบัติหนาที่ของคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
หากทานตองการใหทางสมาชิกสภาเทศบาลเขามาชวยเหลือ ใหปรึกษา ก็สามารถ
บอกไดเลย
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- ป\ญหาทอระบายน้ํา ในชวงของหนาฝน อยากจะใหเจาหนาที่ที่ดูแลรับผิดชอบเขา
ไปดําเนินการทุกถนนทุกซอยเพื่อไมใหเกิดป\ญหาน้ําทวมขัง
-มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไมครับ
ขอเชิญ นายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารเทศบาล
พนักงาน เจาหนาที่เทศบาลตําบลลาดยาว รวมถึงตัวแทนชุมชนทุกทานครับ
ผมนายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
เรื่องถนนบริเวณบานอดีตนายกอังคนีย กฤษณพันธุ (นายกเอิญ) ชุมชนหนองกวาง
ตั้งแตทางเขารานเจ^เลี๊ยบเฟอรนิเจอร ถนนเสนนั้นเมื่อเกิดฝนตกน้ําขัง เกิดความลําบาก
ในการสัญจร ผมเคยไดแจงไปกับสภาแหงนี้และฝากผานทานประธานสภาเทศบาล ไปยัง
คณะผูบริหารฯ หลายตอหลายครั้ง แตยังนิ่งเฉยอยู อยากจะใหชวยแกไขถนนเสนนี้ดวย
-มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไมครับ
ขอเชิญ นายแซน ชัยอุดมสิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารเทศบาล
พนักงาน เจาหนาที่เทศบาลตําบลลาดยาว รวมถึงตัวแทนชุมชนทุกทานครับ
ผมนายแซน ชัยอุดมสิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
- กลองวงจรป#ด CCTV เป?นสิ่งสําคัญของชาวบานในเขตเทศบาลตําบลลาดยาว คือความ
ปลอดภัยทางดานทรัพยสินและชีวิต ผมมองวากลองวงจรป#ด CCTV มีประโยชนและ
จําเป?นตอชาวบานในเขตเทศบาลตําบลลาดยาว อยากจะใหเพิ่มจุดติดตั้งกลองวงจรป#ด
CCTV ในเขตเทศบาล
- เครื่องออกกําลังกาย ใหสํารวจวาจุดที่ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายตามชุมชนหรือที่
สาธารณะ มีความเสียหาย/ชํารุด หรือไม ใหเขาไปแกไขเพื่อกลับมาใชไดตามปกติ
-มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไมครับ
ขอเชิญ นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1

นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์ เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล พนักงาน เจาหนาที่เทศบาลตําบลลาดยาว รวมถึงตัวแทนชุมชนทุกทานครับ
ผมนายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
- ป\ญหาของแตละชุมชน หรือพี่นองในเขตเทศบาลของเรา สวนใหญจะเป?นป\ญหาในเรื่อง
โครงสรางพื้นฐาน อยากจะฝากทานประธานสภาไปยังคณะผูบริหารในการทําแผนพัฒนา
เทศบาลฯควรจะยึดถึงโครงสรางพื้นฐานเป?นสิ่งสําคัญ ยิ่งตอนนี้โรงเรียนเทศบาลตําบล
ลาดยาวของเราไดเป#ดหลายระดับชั้น ตั้งแตเด็กเล็ก ชั้นอนุบาล ไปถึงระดับประถมศึกษา
มีทานอดีต ผอ. ชาตรี เขามาเป?นที่ปรึกษาดูแลในสวนของโรงเรียนใหดีมากขึ้น ยังขาด
อุปกรณการเรียนอีกมากมาย ตรงนี้ก็สิ่งจําเป?นที่อยูในโครงสรางพื้นฐาน
- ถนนหนาโรงเรียนเทศบาลของเรานั้นมีการกอสราง ฝากเรงติดตามใหผูรับเหมาเขามา
ดําเนินการใหเรียบรอย เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกับผูปกครองและนักเรียนเวลาสันจรไปมา
หรือเวลารับสงเด็กนักเรียน
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- ป\ญหาขยะ บริเวณตลาดนัดคลอดถม พอถึงฤดูฝน มีทั้งลมทั้งฝน เกิดการปลิวของขยะที่
กอใหเกิดความสกปรก เคยเขาไปพูดคุยกับแมคา พบวาไดแจงกับทางเทศบาลไปแลวแตก็
ไมมีใครมาเก็บ ผมเขาใจครับวาที่ตรงนั้นเป?นที่สวนบุคคลมีเจาของซึ่งผูดูแลตลาดตองเป?น
ผูดูแล เขาไมไดวาเทศบาลนะครับ แตผมมองวาพื้นที่สวนนั้นอยูในเขตเทศบาลของเรา
นาจะมีมาตรการดูแลความสะอาดใหเรียบรอย ขอบคุณครับ
-มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไมครับ
ขอเชิญ นายพิมาน เพชรรัตน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2

นายพิมาน เพชรรัตน8 เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจาหนาที่เทศบาลตําบลลาดยาว รวมถึงตัวแทนชุมชนทุกทานครับ
ผมนายพิมาน เพชรรัตน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
ผมขอเสริมเรื่องขยะที่บริเวณตลาดคลองถมครับ พื้นที่นั้นเป?นที่สวนบุคคลที่ใหเชา ทาง
ผูดูแลตลาดไดจางคนมาเก็บขยะซึ่งทําไวเป?นกองๆ และก็แจงเทศบาลใหมาเก็บ เพื่อให
การดําเนินการเรื่องการจัดเก็บขยะนั้นเป?นไปดวยความเรียบรอย เทศบาลควรทําหนังสือ
แจงไปยังเจาของพื้นที่วาขยะที่เทศบาลฯจะมาเก็บนั้นตองอยูในถังขยะเทานั้น หรือหาถัง
ขยะไปเพิ่ม ครับ
นายป7ญญา มณีรัตน8 -มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไมครับ
ประธานสภาเทศบาล ตอไปขอเชิญทางผูบริหารชี้แจงตามที่ทานสมาชิก ไดเสนอแนะไวดวยครับ
นายวิโรจน8 วิบูลรัตน8
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
ผมนายวิโรจน วิบูลรัตน นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว
ผมในฐานะของผูบริหารเทศบาลตําบลลาดยาว พรอมดวยเจาหนาที่ทุกคน ตางทํางาน
ดวยความซื่อสัตย ตั้งใจ และนึกถึงความเดือดรอนของพี่นองในเขตเทศบาลของเราเป?น
สิ่งสํ าคั ญ แตป\ ญหาในเรื่ องของขยะนั้นเป? นป\ ญหาที่ยั งตองแกไขอยู ตลอด เป? นป\ ญหา
ระดั บ ชาติ ตามที่ ทานสมาชิ กฯ ไดเสนอถึ งเรื่ องป\ ญหาโครงสรางพื้ น ฐานตางๆ ไมวา
จะเป? น เรื่ องขยะบริ เ วณตลาดคลองถมนั้ น ผมทราบป\ ญ หาและไดมอบใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบนั้นเขาไปดําเนินการ แตในสวนของภาระหนาที่ของเทศบาลฯ จะทําไดมาก
นอยเพียงใดนั้น ตองไปดูในขอกฎหมายที่รองรับอยูดวยครับ
ถนนขางรานเจ^เลี๊ยบ ตามที่ทานสมาชิกไดกลาวนั้น ผม คณะผูบริหารและกองชางผูดูแล
รับผิดชอบกําลังเรงดําเนินการอยูครับ
กลองวงจรป#ด CCTV ทางคณะผูบริหารเทศบาลตําบลลาดยาว อยากติดใหครบทุกชุมชน
ครับ แตตองสํารวจจุดติดตั้งกอนครับ เพราะเนื่องจากป\ญหาที่ผานมานั้น ยินยอมใหเรา
ติดตั้งแต เวลามีเหตุตองขอดุขอมูลกลองนั้น เกิดความลําบาก ไมสะดวก จนขอใหเราเอา
กลองออก เรื่องคาไฟฟeาอีก อยางไรก็ตามจะรีบแกไข และดูงบประมาณเพื่อนํามาจัดซื้อ
กลองวงจรป#ด CCTV ตอไปครับ
เครื่องออกกํ าลังกายที่ตองการใหติดตั้ งเพิ่ม และที่เกิดการชํารุดนั้น จะเรงดําเนินการ
ซอมแซม และสํารวจพื้นที่ติดตั้งเพิ่มใหครับ
ฤดูฝน คณะผูบริหารไดสั่งการใหทั้งงานปeองกันฯ กองชางและกองสาธารณสุขฯ
รับผิดชอบในภารกิจของแตละกอง เชน ถางหญา ลอกทอ กวาดถนน ตัดกิ่งไม ตรวจเช็ค
สายไฟและไฟฟeาสองสวาง
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-มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไมครับ
ในสวนนี้ผมขอเสนอ ในฐานะเป?นสมาชิกสภาเทศบาล
1. การออกเทศบัญญัติ
ใหดูในเรื่องอํานาจหนาที่ที่เทศบาลฯจะสามารถทําได
2. การจัดทํารางเทศบัญญัติฉบับหนา ในชวงเดือนสิงหาคม
การประชาคมลงพื้นที่ในแตละครั้งนั้น มักพบกับป\ญหาตางๆ ที่ชาวบานไดรับความเดือน
รอน รวมถึงป\ญหาโครงสรางพื้นฐานอยากจะใหดูถึงโครงการที่จําเป?นและเป?นประโยชน
ตอพี่นองในเขตเทศบาลฯ เรามากที่สุด ป\ญหาโครงสรางพื้นฐาน ตามที่ทานสท.สรณัฐ
ไดกลาวมานั้นไมวาจะเป?นเรื่องอุปกรณการเรียนที่ยังขาดแคลน ซึ่งในป0นี้โรงเรียนเทศบาล
ของเรามี ถึ ง ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป0 ที่ 5 ป0 ห นาก็ จ ะมี ป ระถมศึ กษาป0 ที่ 6 นั กเรี ย น
ก็สามารถจบระดับประถมศึกษาไดที่โรงเรียนของเรา ควรจะใชงบประมาณที่มีจัดสรรให
เกิดประโยชน

นายป7ญญา มณีรัตน8 -มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอทานอื่นอีกหรือไมครับ
-ถาไมมี ผมขอป#ดการประชุม
เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.
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