รายชื่อผูเขารวมการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจําป' พ.ศ. ๒๕62
วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
***************************

ผูมาประชุม
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายป&ญญา มณีรัตน(
นายแซน ชัยอุดมสิน
นายสอน เสรีรัฐ
นายไพโรจน( วิมลจิตรสอาด
นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์
นางมนฤดี เมณฑ(กูล
นายพิมาน เพชรรัตน(
นายวสันต( สมัครเขตร(กิจ
นายชุมพล ชังชั่ว
นางสาวมาลา สมศรี
นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ(

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

๑

นางอนงค( อยู>สุภาพ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2

1
2
3
4
5
6

นายวิโรจน( วิบูลรัตน(
นายชัยพร สุจิพิธธรรม
นายยสพล ไกรวิริยะ
นางศิริรัตน( จุ>นจ>าง
นายเกรียงศักดิ์ โตวิเศษ
นายสมชาย หงษ(นิกร

7

นางศุภรัตน( เสือเหลือง

8

นายบรรณพัฒ เรืองขํา

นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
รก.ผอ.กองการศึกษา
หัวหนDาฝFายอํานวยการ
รก.หน.สํานักปลัดเทศบาล
รก.ผูDอํานวยการกองช>าง

ผูลาประชุม

ผูเขารวมประชุม
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9

นายสุรศักดิ์ ทองอDน

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

นางแพรวพรรณ เกษศิลปG
นายเดชมงคล เดิมพยอม
นายกิจจา โพแดน
นายพรทิพย( ลอยบรรดิษฐ
นางสายหยุด ลอยสงเคราะห(
นายเดชา อินทุรัตน(
นายกิตติพิสิฏฐ( หงษ(นิกร
นางอรณิษฐ( โพธิ์ทรง
นางทวี ศรีเมือง
นายสมชาย ประไพวัลย(
นางมานี ตั้งทัศนา
นางเกศินี สุวรรณศรี
นายปราโมทย( เจริญเกษ
นางสาวสม ทวัตติงษ(
นางสาวสําเริง แนบเนียร
นายชัยยา คงประจักษ(
นายบุญรอด แกDวรัตน(
นางบุญส>ง ศรัทธาพงษ(
นางบุปผา พุทธพงษ(
นางเพยาว( สิทธิธูรณ(

สัตวแพทย(ชํานาญงาน
รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลDอม
หัวหนDาฝFายบริหารการศึกษา
หัวหนDาฝFายบริหารงานคลัง
หัวหนDาฝFายแผนงานและงบประมาณ
ผูDช>วยเจDาพนักงานธุรการ
ประธานชุมชนหนองกวาง 1
ประธานชุมชนหนองกวาง 3
ประธานชุมชนวัดศรีสุธรรมราม
ประธานชุมชนวัดลาดยาว
ประธานชุมชนบDานหัวยาง
ประธานชุมชนบDานเหนือ 3
ปรานชุมชนตลาดกลาง
กรรมการชุมชนหนองกวาง 3
กรรมการชุมชนบDานเหนือ 3
กรรมการชุมชนศาลเจDาแม>ลาดยาว
ชุมชนบDานเหนือ
ชุมชนศาลเจDาแม>ลาดยาว
ชุมชนศาลเจDาแม>ลาดยาว
ชุมชนศาลเจDาแม>ลาดยาว
ชุมชนบDานเหนือ
ประธาน อสม. เทศบาลตําบลลาดยาว
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การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป' พ.ศ. 2562
วันอังคารที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
***************************
เริ่มประชุมเวลา

10.00 น.

นายป7ญญา มณีรัตน8 เรียน คณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาฯ
ประธานสภาเทศบาล เมื่อสมาชิกมาครบองค!ประชุม ผมขอเป%ดการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป1 พ.ศ. 2562 วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562
ซึ่งเจาหนาที่ของสภาเทศบาล ไดดําเนินการจัดสงเอกสารประกอบวาระการประชุม
สภาเทศบาลใหกับทุกทานทราบแลวนั้น
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม

นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

1. สภาเทศบาลตําบลลาดยาว ดําเนินการสรรหาผูแทนสมาชิก สภาเทศบาลตําบลลาดยาว
เพื่อเป;นคณะกรรมการธรรมาภิบาลระดับอําเภอลาดยาว และตองขอแสดงความยินดีกับ
นายไพโรจน! วิมลจิตรสอาด ที่ไดรับการคัดเลือกใหเป;นคณะกรรมการธรรมาภิบาลอําเภอ
ลาดยาว และไดรั บการคั ดเลื อกใหเป; นคณะกรรมการธรรมาภิ บาลจั งหวั ดในวั นที่ 20
มิถุนายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค!
เพื่อเป;นเกียรติแก นายไพโรจน! วิมลจิตรสอาด และสภาเทศบาลฯ ของเรา ขอเชิญทุกทาน
ปรบมือใหทานดวยครับ
2. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.ใหมที่เริ่มใชในป1 2563
การชําระภาษี ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสราง ภาษีปAาย
3. เรื่อง ประกาศเทศบาลตําบลลาดยาว เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลลาดยาว ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (เดือน
ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
4. เรื่อง ประกาศเทศบาลตําบลลาดยาว เรื่อง ใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
5. เรื่อง ประกาศแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ8 ประกาศสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
เลขานุการสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป1 พ.ศ. 2562

ตามที่สภาเทศบาลตําบลลาดยาว มีมติเมื่อคราวสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ! 2562 โดยกําหนดสมัยประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจําป1 พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม 2562 มี
กําหนด 30 วัน นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2562
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ดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาลทองถิ่น พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2554 ขอ 22
จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป1 พ.ศ. 2562
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป;นตนไป มีกําหนดไมเกิน 30 วัน
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ. ศ. 2562
(ลงชื่อ) ปKญญา มณีรัตน!
(นายปKญญา มณีรัตน!)
ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจําป' พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562

นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่เจาหนาที่สภาเทศบาล ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสภาฯ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมพิจารณาตรวจแลว และไดสงใหกับสมาชิกทุกทาน ไดตรวจดู
ถอยคําและขอความลวงหนาแลว เชิญทานเลขานุการสภา ดําเนินการ

นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ8 อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
เลขานุการสภาเทศบาล
2547 ขอ 33 กําหนดโดยสรุปวา รายงานการประชุมทุกคราวจะตองใหคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมสภา ไดทําการตรวจสอบแลวเสนอใหสภาทองถิ่นรับรองรายงาน
การประชุม นั้น มีสมาชิกทานใดมีขอความใดที่จะแกไข ขอเชิญทานสมาชิกไดตรวจสอบ
เป;นรายหนา ตั้งแตหนาที่ 1 ถึงหนาที่ 10
หนา 1,2,3 ........................................10
นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะแกไขขอความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม
เมื่อไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขขอความและถอยคําอีก
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป'
พ.ศ. 2562 วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

ตอไปเป@นระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ที่เสนอใหม

นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล
นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 3.1 เสนอญัตติ การพิจารณารางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําป1 งบประมาณ พ.ศ. 2563 ( พิจารณาวาระที่ 1)
สําหรับระเบียบวาระนี้ เชิญทานนายกเทศมนตรี

นายวิโรจน8 วิบูลรัตน8 เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
นายกเทศมนตรี
ผมขอเสนอรางเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2563
ของเทศบาลตําบลลาดยาว ตอสภาเทศบาลตําบลลาดยาว ใน
การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2562
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โอกาสนี้ ผมขอชี้แจงใหทุกทานไดทราบถึงสถานะ การคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบาย ในการดําเนินการ ในป1งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้
สถานะ การคลัง
1. งบประมาณรายจายทั่วไป ในป1งบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เทศบาลตําบลลาดยาว มีสถานะ
การเงิน ดังนี้
- เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
51,557,001.46 บาท
- เงินสะสม
17,013,943.66 บาท
- ทุนสํารองเงินสะสม
19,165,453.31 บาท
2. เงินกูคงคาง (ก.ส.ท.) ป1ที่ 9 จํานวน
2,528,588.70 บาท
3. การบริหารงบประมาณ ในป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2561
3.1 รายรับจริงทั้งสิ้น
65,962,131.19 บาท
3.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค!
7,190,313.96 บาท
3.3 รายจายจริง
57,379,284.89 บาท
3.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค!
7,190,313.96 บาท
3.5 รายจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
7,156,000 บาท
หลักการ
งบประมาณรายจายประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2563
ทั้งสิ้น ยอดรวม
66,800,000.- บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได ดังนี้
ดานบริหารทั่วไป
ยอดรวม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
13,764,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2,251,300.ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
20,717,199.แผนงานสาธารณสุข
5,545,200.แผนงานเคหะและชุมชน
3,274,260.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
375,000.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
330,000.ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3,813,000.แผนงานการพาณิชย!
341,920.ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
16,387,221.การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2562
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งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

66,800,000.-

เหตุผล
เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว ที่ได
วางแผนไวตามแผนพัฒนาทองถิ่นตลอดป1งบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงเสนอรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสภาเทศบาลตําบล
ลาดยาว พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่นายกเทศมนตรีไดเสนอรางเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป1
พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลลาดยาว เพื่อพิจารณาในวาระแรก ซึ่งกอนที่จะมีการ
ลงมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายดังกลาว เชิญเลขานุการสภา
แจงระเบียบฯ ที่เกี่ยวของการพิจารณารางเทศบัญญัติ ฯ

นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ8 เรียน ทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

เลขานุการสภาเทศบาล ทุกทาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 47 วรรคแรก ในการ
พิจารณา ญัตติรางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นปรึกษาในหลักการ
แหงรางขอบัญญัติ และลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิก
สภาทองถิ่นประสงค!จะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนที่สมาชิกสภาทองถิ่นไดอภิปรายใน
เรื่องนั้นพอสมควรแลว เพื่อประโยชน!แกการพิจารณารางขอบัญญัติ วาระที่ 1 สภา
ทองถิ่น จะใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นพิจารณากอนรับหลักการก็ได
นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

กอนที่จะพิจารณาลงมติรับหลักการแหง รางเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายหรือไม
ขอเชิญ นายพิมาน เพชรรัตน! สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
นายพิมาน เพชรรัตน8 เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร เจาหนาที่ และตัวแทน
สมาชิกสภาเทศบาล
ชุมชนทุกชุมชน
ผม นายพิมาน เพชรรัตน! สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
ตามที่ ท านนายกเทศมนตรี ตํ าบลลาดยาวไดเสนอรางเทศบั ญญั ติ เรื่ อง งบประมาณ
รายจาย ประจํ า ป1 ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ประงบประมาณรายจายทั้ งสิ้ น
66,800,000 บาท มีบางสวนที่ผมอานแลว คิดวาปลอยปะละเลยไมไดทําไว เชน
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน (โครงการฝQกอบรมอปพร. และชุดแตงกายของ
อปพร.)
2. แผนงานสาธารณสุข (โครงการคดแยกขยะและจัดหาถังขยะเพื่อแยกขยะ)
3. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชุน (จัดกิจกรรมตอยอดจากการไปศึกษาดูงานและ
โครงการสงเสริมอาชีพใหชุมชน)
4. แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
(โครงการกอสรางปรั บปรุงแอสฟKลท!ติ กทับผิวถนน ถนนเทศบาล 10,11 สุดเขต
เทศบาล และงานติ ด ตั้ ง เสาไฟฟA า พรอมกิ่ งโคมและอุ ป กรณ! จํ า นวน 28 ตน)
ขอเสนอแนะเพื่ อเป; น แนวทางตอไป อยากใหทางเทศบาล ทํ าหนั งสื อขอความ
การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2562
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อนุเคราะห! ทางองค!การบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค! ใหมาดํ าเนินการปรับปรุ ง
พื้นผิวถนนหนาโรงเรียนของเราเพื่อประหยัดงบประมาณ การติดตั้งเสาไฟฟAาพรอม
อุปกรณ! ในแบบนั้นหลอดไฟที่นํามาใชคอนขางกินไฟ และถนนเสนนี้ไมไดเหมาะสม
กับแสงสวางของหลอดไฟตามแบบ
(โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ถนนเทศบาล 7 ซอย 4/3)
(โครงการกอสรางหลังคาเชื่อมอาคารเรียน 1 และ 2) ในสวนของรางระบายน้ําทั้ง 2
ฝKTง ตามแบบ กวาง 30 ซม. ไมสามารถรองรับการระบายน้ําไดดี ควรแกไข
(โครงการกอสรางเทพื้น คสล. ระหวางอาคารเรียน 1 และ 2 พรอมบันได คสล.
โรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาว พรอมวางทอระบายน้ํา และบอพัก ยาว 45 เมตร)
ในสวนของทอระบายน้ําเมื่อน้ําที่ถูกระบายลงไป ควรตรวจสอบพื้นที่ที่ระบายน้ําทิ้ง
เป;นของหนวยงานไหนหรือเป;นพื้นที่สวนบุคคลของใคร เพื่อไมใหเกิดการรองเรียน
ควรทําหนังสือขออนุญาต
5. งานทําบุญทอดผาปUาเพื่อการศึกษาศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลตําบล
ลาดยาวควรประชาสัมพันธ!ใหเด็กและผูปกครองเขาใจตรงกันถึงวัตถุประสงค!ของการ
ทําบุญทอดผาปUา
นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล
นายสอน เสรีรัฐ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณ นายพิมาน เพชรรัตน! มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายหรือไม
ขอเชิญ นายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร เจาหนาที่ และตัวแทน
ชุมชนทุกชุมชน
ผม นายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
ตามที่ทานสมาชิกไดกลาวมานั้น โครงการกอสรางปรับปรุงแอสฟKลท!ติกทับผิวถนน
ถนนเทศบาล 10,11 สุดเขตเทศบาล และงานติดตั้งเสาไฟฟAาพรอมกิ่งโคมและอุปกรณ!
จํานวน 28 ตน (หนาโรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาวจนสุดเขต) วิธีไหนที่สามารถประหยัด
งบประมาณรายจายได ก็อยากใหเทศบาลดําเนินการ เพราะจะไดนํางบประมาณที่เหลือไป
พัฒนาในสวนอื่นๆได การทําหนังสือขอความอนุเคราะห!ไปยังองค!การบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค! นาจะเป;นวิธีที่ดี และฝากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดวยวาการทําถนน คสล. ควร
ระบุ ด วยวาใหมี การบดอั ดดวย เพราะเกิ ดการแตกราวบอยครั้ ง อยางเชน ถนนขาง
“รานเอXโตYะจีน”ไปจนถึงสะพานหลังเมรุวัดลาดยาว ถนนมีการแตกราวหลายแหง และ
ถนนไปทางบานผอ.พันศักดิ์ สีทอง ถนนก็แตกราวหลายที่และถนนก็ทรุดดวยเพราะไมมี
การบดอัดเลย เพื่อปAองกันไมใหชาวบานที่มีความเดือดรอนมารองเรียน อีกสวนโครงการ
กอสรางถนน คสล. พรอมรางระบายน้ํา คสล. ถนนเทศบาล 1 ซอย 11 (ขางธนาคาร
กสิกรไทย) ถนนและทอระบายน้ํา ผมและเพื่อนสมาชิกอยากทราบวาจะระบายน้ําออก
ดานหนาหรื อดานหลั ง ควรระบุ มาใหชั ดเจนใหเรี ยบรอยกวานี้ ขอฝากทานประธาน
สภาเทศบาลไปยังคณะผูบริหารดวยครับ
ขอขอบคุณ นายสอน เสรีรัฐ มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายหรือไม
ขอเชิญ นางนมฤดี เมณฑ!กูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1

การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2562
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นางมนฤดี เมณฑ8กูล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร เจาหนาที่ และตัวแทน
ชุมชนทุกชุมชน
ดิฉัน นางมนฤดี เมณฑ!กูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
ขอเสนอแนะเรื่องแบบของโครงการกอสรางตางๆ ระบุถนนเทศบาลอะไร ซอยอะไร
เชน ถนนเทศบาล 5 ซอย 4 ดิฉันเคยบอกไวหลายครั้งแลววาควรระบุเจาของบานใหรู
หรือสถานที่ใกลเคียงใหชัดเจนเพื่อคนหาได เพราะดิฉันและเพื่อนสมาชิกหลายๆทานก็ไม
ทราบวาอยูตรงไหนจุดไหนในเขตเทศบาล ฝากประธานสภาไวเพียงเทานี้ ขอบคุณคะ
นายป7ญญา มณีรัตน8 ขอขอบคุณ นางมนฤดี เมณฑ!กูล มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายหรือไม
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายวสันต! สมัครเขตร!กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
นายวสันต8 สมัครเขตร8กิจ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร เจาหนาที่ และตัวแทน
สมาชิกสภาเทศบาล
ชุมชน ทั้ง 15 ชุมชน
ผม นายวสันต! สมัครเขตร!กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
วันนี้พี่นองตัวแทนชุมชนมาคอนขางมาก มารวมฟKงการประชุมการขับเคลื่อนงานของ
เทศบาลป1 2563 ผมเห็นวามีโครงการ 7 และเห็นดวยกับคณะผูบริหารที่นํางบประมาณ
มาพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลของเรา
โครงการกอสรางปรั บปรุ งถนน ถนนเทศบาล 10 ,11 ขางโรงเรี ยนอนุ บาลลาดยาว
ไปถึงศูนย!ทารถลาดยาว ที่บริเวณนั้นมันต่ํา งบประมาณที่ลงไป 2.9 ลานบาทมันนอย
มาก ฝนตกน้ําทวมขังอยูบอยครั้ง ทําระดับใหสูงขึ้นทําทั้งทีทําใหดี ไมใชทําแลวพอเกิด
ทรุดก็เอาแอสฟKลท!ติกไปเสริมทับๆ ไมจบ งบประมาณบานปลาย
เรื่องการระบุชื่อตามถนนในแบบโครงการตางๆที่ทานมาเสนอนั้น เสริมจากทานมนฤดี
ตองระบุชื่อเจาของบานดวย จะไดรูวาอยูจุดไหน
โครงการไหนที่เรงดวนอยากใหดําเนินการกอน สิ่งไหนที่เป;นประโยชน!ตอชาวบานควรทํา
ใหเขากอน เรื่องถังขยะจัดซื้อมาใหเยอะ จุดไหนชุมชนไหนตองการถังขยะใหสํารวจนําไป
ตั้งไวใหเรียบรอย เรื่องเสียงตามสายจุดไหนชํารุด หรือไมมี ก็ติดตั้งใหพี่นองเพื่อจะไดรับ
ฟKงขอมูลขาวสาร ขอขอบคุณทานยสพล รองนายกเทศมนตรี ที่สั่งการใหดูแลความสะอาด
บริเวณชุมชนสวนธรรมประทีป แถวบานผม ชาวบานและผมฝากขอบคุณทานหมอเตย
และทาน สุชินดวยครับ
ในฐานะที่ผมเป;นตัวแทนที่ชาวบานเลือกเขามา เป;นกระบอกเสียงใหชาวบาน อยากจะฝาก
ผานทานประธานสภาไปยังคณะผูบริหารเพียงเทานี้ครับ
นายป7ญญา มณีรัตน8 ขอขอบคุณ นายวสันต! สมัครเขตร!กิจ มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายหรือไม
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว ชี้แจงขอเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล
ดวยครับ
นายวิโรจน8 วิบูลรัตน8 เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนชุมชนทุกทาน
นายกเทศมนตรี
ผม นายวิโรจน! วิบูลรัตน! นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว
ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานที่ไดเสนอแนะในเรื่องตางๆ ขอไหนที่ยังตอง
แกไขขอรับไวเพื่อแกไข และพัฒนาใหดีขึ้นตอไป ในฐานะที่ผมเป;นผูบริหาร รวมถึงคณะ
ผูบริหารและเจาหนาที่ทุกคน สิ่งไหนที่เป;นประโยชน!ตอพี่นองของเราพวกเราตั้งใจทําให
เต็ มที่ เชน เรื่ องถนนเทศบาล 10,11 สุ ดเขตเทศบาลนั้ น ผมดํ ารงตํ าแหนงตั้ งแต
การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2562
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ป1 2556 ไดทําหนั งสื อขอไปทางองค!การบริหารสวนจั งหวัดนครสวรรค! ในป1 2557
พรอมหลั กฐานการประสานงาน ทุ กอยางนั้ นมี ระบบและระเบี ยบ จนถึ งปK จจุ บั นใน
ป1 2562 ทางองค!การบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค!พึ่งจะดําเนินการ เทศบาลไมสามารถ
ไปเรงรัดได
เรื่องถนน คสล. พรอมทอระบายน้ํา (ขางธนาคารกสิกรไทย) ไดดําเนินการใหชาวบานลง
ลายมือชื่อยินยอม เมื่อเกิดความเดือดรอนจะไดมีผูรับผิดชอบ
เรื่องการอบรมอาชีพ พัฒนาอาชีพใหพี่นองชาวเทศบาลของเรามีอยูประจํา
เรื่องการจัดทําถังขยะคัดแยก การปลูกฝKงไมใชทําเพียงครั้งเดียวแตตองใชเวลา เรื่องขยะ
เป;นปKญหาที่สําคัญระดับชาติ ในสวนของการจัดตั้งงบประมาณนั้นใหทางทานรักษาการ
แทนปลัดเทศบาลเป;นผูชี้แจงตอไปครับ
นายป7ญญา มณีรัตน8 ขอเชิ ญ นายภั ทรศั กดิ์ ปทุ มวั ฒ นาวงศ! ผู อํ า นวยการกองคลั ง รั กษาราชการแทน
ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ชี้แจงในสวนของการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป1 2563 ดวยครับ
นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ8 เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนชุมชนทุกทาน
เลขานุการสภาเทศบาล
ผม นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ! ผูอํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ในสวนของรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป1 2563 รายละเอียดและ
หลักเกณฑ!นั้น พิจารณาจากรายจายจริงที่ไดรับในป1ที่ผานมา
นายป7ญญา มณีรัตน8 ขอขอบคุณ ทางคณะผูบริหารและปลัดเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายหรือไม
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายพิมาน เพชรรัตน! สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
นายพิมาน เพชรรัตน8
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร เจาหนาที่ และตัวแทน
ชุมชนทุกชุมชน
ผม นายพิมาน เพชรรัตน! สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
ในเรื่ องของงาน อปพร. และเครื่ องแตงกาย รวมถึ งการจั ดซื้ อถั งขยะ หากวาทางคณะ
ผูบริหาร หมดวาระไปแลวนั้น ไมทราบงานงานตางๆ ทางทานปลัดเทศบาล
รก.นายกเทศมนตรี สามารถสานตอในการจัดซื้อไดหรือไม

นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณ มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายหรือไม
ขอเชิญ นายไพโรจน! วิมลจิตรสอาด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1

นายไพโรจน8 วิมลจิตรสอาด เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร เจาหนาที่ และตัวแทน
สมาชิกสภาเทศบาล
ชุมชนทุกชุมชน

ผม นายไพโรจน! วิมลจิตรสอาด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
ในสวนของโครงการกอสรางปรั บปรุ งแอสฟK ลท! ติ กทั บผิ วถนน ถนนเทศบาล 10,11
สุดเขตเทศบาล และงานติดตั้งเสาไฟฟAาพรอมกิ่งโคมและอุปกรณ! จํานวน 28 ตน
ผมมองวาถนนเสนนี้ทาง องค!การบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค! นาจะเขามาปรับปรุ ง
ใหดีขึ้น แตเปลาเลยกลับปลอยปะละเลยใหถนนทรุดโทรม ทั้งที่เป;นสวนที่รับผิดชอบ แต
เทศบาลกลับมองถึงปKญหาที่พี่นองชาวบานเดือดรอนนํางบประมาณของเทศบาลเขาไป
ปรับปรับใหดีขึ้น พรอมทั้ งเพิ่ มไฟสองสวาง เพื่ อปA องกั น การเกิ ด อั น ตรายและปK ญ หา
การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2562
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อาชญากรรม ผมมองวาแสงสวางเป; นสิ่ งที่ ช วย และแกไขปK ญหาใหพี่ น องชาวบานนั้ น
ปลอดภัยจากการสัญจรตางๆ เพราะชีวิตคนเรามันประเมินคาไมได
ฝากประธานสภาเทศบาล ไวเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ
นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิ ญ นายภั ทรศั กดิ์ ปทุ มวั ฒ นาวงศ! ผู อํ า นวยการกองคลั ง รั กษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลชี้แจง ดวยครับ

นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ8 เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนชุมชนทุกทาน
เลขานุการสภาเทศบาล
ผม นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ! ผูอํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

ตามระเบียบแลว ถาถึงตองตอนผมในฐานะรักษาการแทนนายกเทศมนตรี ผมสามารถ
ดําเนินการตอไดครับ
ขอขอบคุณ มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายหรือไม
ขอเชิญ นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1

นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร เจาหนาที่ และตัวแทน
สมาชิกสภาเทศบาล
ชุมชนทุกชุมชน

ผม นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
เรียนสอบถาม โครงการตางๆ ดังนี้ครับ
-โครงสรางพื้นฐานที่จําเป;นใหรีบดําเนินการ
-ยอดเงินทอดผาเพื่อการศึกษาที่ ผานมา ยอดทําบุญเทาไร ตองการใหชี้ แจงวานําไปทํ า
อะไรบาง เพื่อความโปรงใสของเทศบาลและโรงเรียน
-กลองวงจรป%ด CCTV ณ ปKจจุบัน ในเขตเทศบาลของเรามีกลองกี่ตัวและมีจุดติดตั้งกลอง
ตรงไหนบาง การใชงานยังสามารถใชงานไดปกติหรือไม มีการเขาไปตรวจเช็คสภาพกลอง
บางหรือไม เพราะขาวเรื่องการลักขโมยนั้น ยังมีอยูสม่ําเสมอ
-ไฟฟAาสองสวางตามจุดที่ชํารุด อยากใหเรงดําเนินการซอมแซมใหใชงานไดปกติ
ขอบคุณครับ
นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปรายอีก ผมก็ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ตามที่ทานนายก
เทศมนตรี เสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป1 พ.ศ. 2563 ของเทศบาล
ตําบลลาดยาว ในวาระที่ 1 รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติดังกลาว มีสมาชิกสภาทานใด
เห็นชอบรับหลักการ ขอไดโปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ 9 ทาน
ไมเห็นชอบ
- ทาน
งดออกเสียง 1 ทาน
รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจาย ประจําป1งบประมาณ พ.ศ.
2563

นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการ วาระที่ 1 ของรางเทศบัญญัติดังกลาวแลวนั้น
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบฯ

การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2562
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นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ8 เรียน ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน

เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 45 วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระที่สองให
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตสภาทองถิ่นมีมติ
รั บหลั กการแหงรางขอบั ญ ญั ติ งบประมาณนั้ น ขอ 59 วรรคแรก การแปรญั ตติ ร าง
ขอบัญญัติงบประมาณ จะกระทําไดเฉพาะการขอลดรายจาย หรือการขอลดจํานวนเงินที่
ขออนุ ญาตจายและตองมีจํานวนสมาชิ กสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกั บการเสนอญัตติ
และวรรคสอง คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเป;นหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ภายในระยะเวลาที่สภาทองถิ่นกําหนด และขอ 60 หามไมใหแปรญัตติรายจายขึ้น
ใหม หรือเพิ่มเติมรายจาย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค!ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจาย
เวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบริหารทองถิ่น หรือคําแปรญัตตินั้น ผูบริหารทองถิ่นเป;น
ผูแปรญัตติ
นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ทานเลขาสภาเทศบาล ไดแจงระเบียบใหสมาชิกทุกทานทราบแลวนั้น จึงขอเสนอ
ใหที่ประชุมเสนอวาจะกําหนดระยะเวลา เสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ
และใชเวลาในการแปรญัตติเป;นเวลาเทาไร ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติมีหนาที่รับ
คําแปรญัตติรางเทศบัญญัติ มีสมาชิกทานใดจะเสนอการกําหนดระยะเวลา เสนอคําแปร
ญัตติ เชิญ นายชุมพล ชังชั่ว

นายชุมพล ชังชั่ว
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน
นายชุมพล ชังชั่ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอกําหนดระยะเวลาใหเสนอคํา
แปรญัตติ จํานวน 3 วัน ดังนี้
1.วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น.
2.วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.
3.วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น.

นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ นายชุมพล ชังชั่ว เสนอ ขอผูรับรอง
1. นางสาวมาลา สมศรี
2. นายพิมาน เพชรรัตน!
- มีทานใดจะเสนอกําหนดระยะเวลาคําแปรญัตติเป;นอยางอื่นอีกหรือไม –ถาไมมี-

นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

สรุปมติที่ประชุมสภาฯ กําหนดระยะเวลา เสนอคําแปรญัตติ ดังนี้
1. วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น.
2. วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.
3. วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น.
ตอไป ระเบียบวาระที่ 3.3 การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบฯ

การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2562

12
นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ8 เรียน ทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน

เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 107 ภายใตบังคับขอ 103 วิธี
เลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อ
สมาชิ กสภาทองถิ่ น หรื อบุ คคลที่ไมไดเป; นสมาชิ กสภาทองถิ่ น แลวแตกรณี ในกรณี ที่
สมาชิกสภาทองถิ่นเป;นผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน สวน
กรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเป;นผูเสนอไมตองมีผูรับรอง วรรคสองการเสนอชื่อใหเสนอโดย
วาจาไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเป;นอยางอื่นและใหนําวิธีการเลือกตาม
ขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม
นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

สอบถามสมาชิกสภาเทศบาล จะใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติจํานวนกี่ทาน
และจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเป;น คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
เชิญ นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์

นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์ เรียน ทานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน

สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอใหคณะกรรมการแปรญัตติ คณะหนึ่ง มีจํานวน 3 คน ครับ

นายป7ญญา มณีรัตน8 - มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอเป;นอยางอื่นอีกหรือไม ครับ –ไมมี –
ประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุมสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีจํานวน 3 คน
- ตอไปจะใหเสนอชื่อผูที่จะมาเป;นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ใหเสนอชื่อทีละ 1 คน
และขอผูรับรอง จํานวน 2 คน และใหสมาชิกสภาฯ รับรองไดเพียงครั้งเดียว
เชิญ นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์
นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์ เรียน ทานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน

สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอ นางมนฤดี เมณฑ!กูล เป;นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1

นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

นายสอน เสรีรัฐ
สมาชิกสภาเทศบาล

- ขอผูรับรอง 2 คน ครับ
1. นายสอน เสรีรัฐ
2. นายพิมาน เพชรรัตน!
มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป;นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
คนที่ 1 อีกหรือไมครับ
- ไมมี – ถือวามติที่ประชุมเลือก นางมนฤดี เมณฑ!กูล เป;นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 1
นางมนฤดี เมณฑ8กูล เป@นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
- ตอไปจะใหเสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 และขอผูรับรอง 2 คน
เชิญ นายสอน เสรีรัฐ
เรียน ทานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน
ผมขอเสนอ นายแซน ชัยอุดมสิน เป;นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2

นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

- ขอผูรับรอง 2 คน ครับ
1. นายชุมพล ชังชั่ว

มติที่ประชุม

การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2562
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2. นางมนฤดี เมณฑ!กูล
นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

-มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป;นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
คนที่ 2 อีกหรือไมครับ
- ไมมี – ถือวามติที่ประชุมเลือก นายแซน ชัยอุดมสิน เป;นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 2

มติที่ประชุม

นายแซน ชัยอุดมสิน เป@นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2
- ตอไปจะใหเสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 และขอผูรับรอง 2 คน
เชิญ นางมนฤดี เมณฑ8กูล

นางมนฤดี เมณฑ8กูล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ทานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน
ดิฉันขอเสนอ นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์ เป;นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3

นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

- ขอผูรับรอง 2 คน ครับ
1. นายแซน ชัยอุดมสิน
2. นางสาวมาลา สมศรี
มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป;นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
คนที่ 3 อีกหรือไมครับ – ไมมี –
ถื อ วามติ ที่ ป ระชุ ม เลื อ ก นายสรณั ฐ ตาฬุ ม าศสวั ส ดิ์ เป; น คณะกรรมการแปรญั ต ติ
คนที่ 3

มติที่ประชุม
สรุปมติที่ประชุม

นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์ เป@นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ จํานวน 3 คน ประกอบดวย
1. นางมนฤดี เมณฑ8กูล
2. นายแซน ชัยอุดมสิน
3. นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์

นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

เชิญ เลขานุการสภาเทศบาลดําเนินการชี้แจงระเบียบฯ ครับ

นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ8 เรียน ทานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน

เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547
และแกไขเพิ่มเติมถึ ง (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 109 การนัด ประชุ มและเป% ด
ประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นครั้งแรก ใหเป; นหนาที่ ของเลขานุ การสภาทองถิ่ น
ดังนั้น ขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั้ง 3 ทาน ประชุมในวันนี้ เวลา 14.00น.
ณ หองประชุมเทศบาลฯ (หองประชุมเล็ก)เพื่อดําเนินการคัดเลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการฯ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2562
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นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

เรียน สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารเทศบาล ทุกทาน
ผมขอนัด ประชุ มสภาเทศบาล สมั ยสามั ญ สมั ยที่ 3 ครั้ งที่ 2 วั นที่ 19 สิ งหาคม
2562 เวลา 10.00 น.
เพื่อพิจารณา ในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ครับ
ตอไป เขาระเบียบฯ วาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง อื่น ๆ

นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอ เรื่อง อื่นๆ หรือไม
ขอเชิญ นายพิมาน เพชรรัตน! สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2

นายพิมาน เพชรรัตน8
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร เจาหนาที่ และตัวแทน
ชุมชนทุกชุมชน
ผม นายพิมาน เพชรรัตน! สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
1. โครงการกอสรางสะพานศาลเจาแม งบประมาณ 1.7 ลานบาท ดําเนินการไปถึง
ไหนแลว ไดผูรับเหมาหรือยัง
2. โครงการการยกถนน คสล. หนองกวาง 1 งบประมาณ 4.6 ลานบาท ดําเนินการไป
ถึงไหนแลว ไดผูรับเหมาหรือยัง
ขอฝากทานประธานสภาเทศบาลไปยังคณะผูบริหารเพื่อชี้แจงใหทราบ ไวเพียงเทานี้ครับ

นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณ นายพิมาน เพชรรัตน! มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายหรือไม
ขอเชิญ นายวสันต! สมัครเขตร!กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
นายวสันต8 สมัครเขตร8กิจ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร เจาหนาที่ และตัวแทน
สมาชิกสภาเทศบาล
ชุมชน ทั้ง 15 ชุมชน
ผม นายวสันต! สมัครเขตร!กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
1. เรื่องการรดน้ําตนไมบริเวณเกาะกลาง ถนนลาดยาว-หนองเบน ชาวบานไดรับความ
เดือดรอนจากน้ําที่กระเด็นใส อยากจะใหแกไขการปรับเวลาในการรดน้ํา เดิมจากเวลา
08.00 น. ซึ่งเป;นเวลาที่พี่นองชาวบานเดินทางสัญจรไปทํางานบาน ไปทําธุระบาง
อาจจะเปลี่ยนเป;นเวลา 04.00 – 05.00 น. ไดหรือไม
2. เรื่องกลองวงจรป%ด CCTV ปKจจุบันมีเหตุลักทรัพย! ลักขโมย อาชญากรรม มากมาย
งบประมาณที่ตั้งไวก็อยากจะใหจัดซื้อกลองวงจรป%ดมาติดไวในจุดที่เสี่ยงตอการเกิด
อันตราย หรือติดเพิ่มเติมจากจุดติดตั้งเดิม
ขอฝากทานประธานสภาเทศบาล ไวเพียงเทานี้ครับ
นายป7ญญา มณีรัตน8 ขอขอบคุณ นายวสันต! สมัครเขตร!กิจ มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายหรือไม
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
นายสอน เสรีรัฐ
เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร เจาหนาที่ และตัวแทน
สมาชิกสภาเทศบาล
ชุมชนทุกชุมชน
ผม นายสอน เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
ผมขออนุญาตใหขอคิดกับเพื่อนสมาชิก และคณะผูบริหาร เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ให
ปฏิ บั ติ ห นาที ด วย ความซื่ อสั ต ย! สุ จ ริ ต ทํ า ดวยความดี ทํ า งานดํ า รงตํ า แหนงใหเต็ ม
การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2562
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นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล
นางมนฤดี เมณฑ8กูล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวมาลา สมศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล
นายแซน ชัยอุดมสิน
สมาชิกสภาเทศบาล

นายป7ญญา มณีรัตน8

ประสิทธิภาพใหสมกับที่พี่นองเขาเลือกเขามา สําหรับเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล นั้นใน
สวนตําแหนงตางๆไมวาจะเป;นประธานสภา รองประธานสภา ขอใหเป;นทางสมาชิกได
เลือกเอง ไมตองไปขอเพื่อนสมาชิกวาใหเลือกผม หรือใหคนอื่นมาบังคับสมาชิก เพราะ
เมื่อทานเขามาปฏิ บัติงานงานแลวเพื่ อนสมาชิกเขาเห็ นแลววาทานไหนเหมาะสมกั บ
ตําแหนงนั้น เลนการเมืองใหสงาผาเผย ขอฝากไวเพียงเทานี้ครับ
ขอขอบคุณ นายสอน เสรีรัฐ มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายหรือไม
ขอเชิญ นางมนฤดี เมณฑ!กูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร เจาหนาที่ และตัวแทน
ชุมชนทุกชุมชน
ดิฉัน นางมนฤดี เมณฑ!กูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
ในสวนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตามที่เจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดชี้แจงไวขางตนนั้น
ดิฉันคิดวาเพื่อนสมาชิก ตัวแทนชุมชนพี่นองของเราอีกหลายทานก็ยังไมเขาใจ เพราะยัง
สับสนเรื่องมูลคาทรัพย!สินที่ทานไดกลาว ตกลงวาตองมีเทาไรอยางไร เสียภาษีเทาไร และ
ภาษาที่ ท านใชอยากใหใชแบบภาษาชาวบานฟK งแลว เขาใจงาย สิ่ งที่ สํ า คั ญ ควรจะ
ประชาสั มพั นธ! และจัดการอบรมใหขอมู ล ความรู เกี่ ยวกั บภาษีที่ดิ นและสิ่ งปลู กสราง
ตัวใหมนี้แกประชาชน เพราะทุกคนตองเสียภาษีและตองปฏิบัติตามกฎหมายทําใหถูกตอง
ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ นางมนฤดี เมณฑ!กูล มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายหรือไม
ขอเชิญ นางสาวมาลา สมศรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร เจาหนาที่ และตัวแทน
ชุมชนทุกชุมชน
ดิฉัน นางสาวมาลา สมศรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2
ขอฝากใหเจาหนาที่ชวยไปดูแลและทําความสะอาด หญาขึ้นสูง รกมาก ไฟฟAาสองสวาง
ก็ มี น อย บริ เวณดานหลั งวั ดศรี สุ ธรรมรามทางไปหมู บานศิ ริ ทรั พย! และทางเขาขาง
วัดศรีสุธรรมราม เพราะชาวบานเดือดรอนเวลากลางคืนไมกลาสัญจรไปมา จึงฝากดิฉันมา
แจงผานประธานสภาเทศบาลไปยังคณะผูบริหารดวย ขอบคุณคะ
ขอขอบคุณ นางสาวมาลา สมศรี มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายหรือไม
ขอเชิญ นายแซน ชัยอุดมสิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร เจาหนาที่ และตัวแทน
ชุมชนทุกชุมชน
ผม นายแซน ชัยอุดมสิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1
สอบถามเรื่องถนนเลียบคลองขางสะพานหนาวัดลาดยาว ถนนเสนนี้คอนขางทรุดโทรมมาก
ทางเจาหนาที่ ก องชางไปตรวจสอบ ตองใชงบประมาณในการปรั บ ปรุ ง มาก
พอสมควร ไมทราบวาหลังจากที่เขาไปตรวจสอบดูแลวดําเนินการไปถึงไหนแลว ฝากทาน
ประธานสภาไปยังคณะผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดวยครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายแซน ชัยอุดมสิน มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายหรือไม ถาไมมี
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16
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน8 วิบูลรัตน8
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว ชี้แจงขอเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล
ดวยครับ
เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนชุมชนทุกทาน
ผม นายวิโรจน! วิบูลรัตน! นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว
ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานที่ไดเสนอแนะในเรื่องตางๆ
1. เรื่องถนนตางๆนั้น กําลังดําเนินการตามขั้นตอน
2. โครงการกอสรางสะพานศาลเจาแม อยูในขั้นตอนของการประกาศสอบราคา ครั้งแรก
เราประกาศไปแลวแตไมมีบริษัทไหนมายื่น ตอนนี้กําลังจะประกาศสอบราคาครั้งที่
สอง ใชเวลาประมาณสามสิบวัน หากไมมีบริษัทใดมายื่น ก็ตองตกเป;นเงินสะสมไป
3. เรื่องกลองวงจรป%ด CCTV ดําเนินการสํารวจพื้นที่พรอมทั้งปรับปรุงยายจุดติดตั้ง
เซิร!ฟเวอร!เดิมที่ไดเจาของสถานที่เดิมยื่นคํารองขอใหยายออก และมีการตรวจสอบ
สภาพการใชงานของกลองทุกสัปดาห!
4. การปฏิบัติงานของคณะผูบริหารและเจาหนาที่เทศบาลตําบลลาดยาว อยากใหทาน
มองดวยความเห็นใจวาทุ กคนตางทํางานเต็ มที่ เต็ มความสามารถ ซื่ อตรง เพื่อเป; น
กําลังใจใหกับคนทํางาน
ขอฝากทานประธานสภาเทศบาลไปยังทานสมาชิกดวยครับ ขอบคุณครับ

นายป7ญญา มณีรัตน8
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอ เรื่อง อื่นๆ หรือไม
- ถาไมมี –
เนื่องจากใชเวลาในการอภิปรายมาพอสมควร ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ลาดยาวที่เสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ และตัวแทนชุมชนทั้ง 15 ชุมชนที่รวมรับฟKงในครั้ง
นี้ และขอเชิญรับประทานอาหารรวมกัน ผมขอป%ดการประชุม

เลิกประชุม

เวลา 12.15 น.
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(ลงชื่อ)

ภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ! ผูบันทึกรายงานการประชุม (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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