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รายช่ือผู
เข
ารวมการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว             
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  ๑  ประจําป'   พ.ศ. ๒๕62 

วันท่ี  6  เดือน  สิงหาคม  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 นายไพโรจน(  วิมลจิตรสอาด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
5 นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
6 นางมนฤดี  เมณฑ(กูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
7 นายพิมาน  เพชรรัตน( สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
8 นายวสันต(  สมัครเขตร(กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
9 นายชุมพล  ชังช่ัว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
10 นางสาวมาลา  สมศรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
11 นายภัทรศักดิ์  ปทุมวัฒนาวงศ( เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 

                                                                                                                                                                  
  ผู
ลาประชุม 
  

๑ นางอนงค(  อยู>สุภาพ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
 

 ผู
เข
ารวมประชุม 
 

1 นายวิโรจน(  วิบูลรัตน( นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
2 นายชัยพร  สุจิพิธธรรม รองนายกเทศมนตรี 
3 นายยสพล  ไกรวิริยะ รองนายกเทศมนตรี 
4 นางศิริรัตน(  จุ>นจ>าง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5 นายเกรียงศักดิ์  โตวิเศษ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6 นายสมชาย  หงษ(นิกร ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 

รก.ผอ.กองการศึกษา 
7 นางศุภรัตน(  เสือเหลือง หัวหนDาฝFายอํานวยการ 

รก.หน.สํานักปลัดเทศบาล 
8 นายบรรณพัฒ  เรืองขํา รก.ผูDอํานวยการกองช>าง 
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9 นายสุรศักดิ์  ทองอDน  สัตวแพทย(ชํานาญงาน  
รก.ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลDอม 

10 นางแพรวพรรณ  เกษศิลปG หัวหนDาฝFายบริหารการศึกษา 
11 นายเดชมงคล  เดิมพยอม หัวหนDาฝFายบริหารงานคลัง 
12 นายกิจจา  โพแดน หัวหนDาฝFายแผนงานและงบประมาณ 
13 นายพรทิพย(  ลอยบรรดิษฐ ผูDช>วยเจDาพนักงานธุรการ 
14 นางสายหยุด  ลอยสงเคราะห( ประธานชุมชนหนองกวาง  1 
15 นายเดชา  อินทุรัตน( ประธานชุมชนหนองกวาง  3 
16 นายกิตติพิสิฏฐ(  หงษ(นิกร ประธานชุมชนวัดศรีสุธรรมราม 
17 นางอรณิษฐ(   โพธ์ิทรง ประธานชุมชนวัดลาดยาว 
18 นางทวี  ศรีเมือง ประธานชุมชนบDานหัวยาง 
19 นายสมชาย  ประไพวัลย( ประธานชุมชนบDานเหนือ 3 
20 นางมานี  ตั้งทัศนา ปรานชุมชนตลาดกลาง 
21 นางเกศินี  สุวรรณศรี กรรมการชุมชนหนองกวาง 3 
22 นายปราโมทย( เจริญเกษ กรรมการชุมชนบDานเหนือ 3 
23 นางสาวสม ทวัตติงษ( กรรมการชุมชนศาลเจDาแม>ลาดยาว 
24 นางสาวสําเริง  แนบเนียร ชุมชนบDานเหนือ 
25 นายชัยยา  คงประจักษ( ชุมชนศาลเจDาแม>ลาดยาว 
26 นายบุญรอด  แกDวรัตน( ชุมชนศาลเจDาแม>ลาดยาว 
27 นางบุญส>ง ศรัทธาพงษ( ชุมชนศาลเจDาแม>ลาดยาว 
28 นางบุปผา พุทธพงษ( ชุมชนบDานเหนือ 
29 นางเพยาว(  สิทธิธูรณ( ประธาน อสม. เทศบาลตําบลลาดยาว 
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การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1   ประจําป'   พ.ศ. 2562 

วันอังคารท่ี  6  เดือน   สิงหาคม  พ.ศ. 2562   เวลา    10.00 น. 
ณ   ห
องประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว    

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

เริ่มประชุมเวลา    10.00   น. 

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

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี  1 ประจําป1 พ.ศ.  2562  วันอังคารท่ี 6  สิงหาคม 2562 
ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีของสภาเทศบาล    ได�ดําเนินการจัดส�งเอกสารประกอบวาระการประชุม 
สภาเทศบาลให�กับทุกท�านทราบแล�วนั้น   

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ท่ีประธานจะแจ
งตอท่ีประชุม 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 1. สภาเทศบาลตําบลลาดยาว ดําเนินการสรรหาผู�แทนสมาชิก สภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือเป;นคณะกรรมการธรรมาภิบาลระดับอําเภอลาดยาว และต�องขอแสดงความยินดีกับ 
   นายไพโรจน!  วิมลจิตรสอาด ท่ีได�รับการคัดเลือกให�เป;นคณะกรรมการธรรมาภิบาลอําเภอ
   ลาดยาว และได�รับการคัดเลือกให�เป;นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในวันท่ี 20 
   มิถุนายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค!     
   เพ่ือเป;นเกียรติแก� นายไพโรจน! วิมลจิตรสอาด และสภาเทศบาลฯ ของเรา ขอเชิญทุกท�าน
   ปรบมือให�ท�านด�วยครับ 
 2. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร�าง พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.ใหม�ท่ีเริ่มใช�ในป1 2563

การชําระภาษี ภาษีท่ีดินและสิ่งปลุกสร�าง ภาษีปAาย  
 3. เรื่อง ประกาศเทศบาลตําบลลาดยาว เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผน 
 พัฒนาท�องถ่ิน เทศบาลตําบลลาดยาว ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1 (เดือน 

ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) ประกาศ ณ วันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562  
4. เรื่อง ประกาศเทศบาลตําบลลาดยาว เรื่อง ใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 
2565) ประกาศ ณ วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  
5. เรื่อง ประกาศแก�ไขแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งท่ี 1 ประกาศ ณ 
วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ.  2562  

นายภัทรศักด์ิ ปทุมวัฒนาวงศ8  ประกาศสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว    
เลขานุการสภาเทศบาล      สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ประจําป1 พ.ศ. 2562  

ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  มีมติเม่ือคราวสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 เม่ือวันท่ี  15  กุมภาพันธ!  2562   โดยกําหนดสมัยประชุมสมัย
สามัญ  สมัยท่ี  3 ประจําป1  พ.ศ. 2562  เริ่มต้ังแต�วันท่ี ๑ สิงหาคม   2562   มี
กําหนด 30 วัน  นั้น 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  14) พ.ศ. 2562  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�า
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ด�วยข�อบังคับการประชุมสภาเทศบาลท�องถ่ิน  พ.ศ. 2547  และ พ.ศ. 2554 ข�อ 22 
จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจําป1  พ.ศ. 2562   
เริ่มต้ังแต�วันท่ี  1 สิงหาคม  2562  เป;นต�นไป มีกําหนดไม�เกิน 30 วัน  

   จึงประกาศมาให�ทราบโดยท่ัวกัน 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  กรกฎาคม   พ. ศ.  2562 
      
     (ลงชื่อ)    ปKญญา  มณีรัตน! 

(นายปKญญา  มณีรัตน!) 
         ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง   รับรองรายงานการประชุม  
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2     
 ครั้งท่ี 1   ประจําป'  พ.ศ. 2562  เม่ือวันท่ี 7  มิถุนายน  2562 

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

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

นายภัทรศักด์ิ ปทุมวัฒนาวงศ8 อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.   
เลขานุการสภาเทศบาล        2547  ข�อ 33  กําหนดโดยสรุปว�า  รายงานการประชุมทุกคราวจะต�องให�คณะกรรมการ 
   ตรวจรายงานการประชุมสภา  ได�ทําการตรวจสอบแล�วเสนอให�สภาท�องถ่ินรับรองรายงาน 
   การประชุม นั้น   มีสมาชิกท�านใดมีข�อความใดท่ีจะแก�ไข  ขอเชิญท�านสมาชิกได�ตรวจสอบ 
   เป;นรายหน�า ต้ังแต�หน�าท่ี  1  ถึงหน�าท่ี 10  
   หน�า 1,2,3 ........................................10 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 มีสมาชิกท�านใดจะแก�ไขข�อความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม�  
ประธานสภาเทศบาล เม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดขอแก�ไขข�อความและถ�อยคําอีก    
               - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  1 ประจําป' 

พ.ศ. 2562  วันท่ี 7  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 ตอไปเป@นระเบียบวาระท่ี 3 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  ท่ีเสนอใหม   

  นายป7ญญา มณีรัตน8 ระเบียบวาระท่ี 3.1  เสนอญัตติ การพิจารณาร�างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ�าย 
  ประธานสภาเทศบาล ประจําป1 งบประมาณ พ.ศ. 2563  ( พิจารณาวาระท่ี 1)  
  นายป7ญญา  มณีรัตน8 สําหรับระเบียบวาระนี้  เชิญท�านนายกเทศมนตรี   
  ประธานสภาเทศบาล 

  นายวิโรจน8  วิบูลรัตน8   เรียน  ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
   นายกเทศมนตรี      ผมขอเสนอร�างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ�ายประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ของเทศบาลตําบลลาดยาว ต�อสภาเทศบาลตําบลลาดยาว ใน 
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โอกาสนี้ ผมขอชี้แจงให�ทุกท�านได�ทราบถึงสถานะ การคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบาย  ในการดําเนินการ ในป1งบประมาณ  พ.ศ.  2563  ดังต�อไปนี้ 
สถานะ การคลัง 
1. งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป   ในป1งบประมาณ พ.ศ. 2562                      
    ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เทศบาลตําบลลาดยาว มีสถานะ   
    การเงิน  ดังนี้ 

    - เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น            51,557,001.46 บาท 
    - เงินสะสม        17,013,943.66  บาท 
    - ทุนสํารองเงินสะสม      19,165,453.31 บาท 
   2. เงินกู�คงค�าง (ก.ส.ท.)  ป1ท่ี 9  จํานวน         2,528,588.70 บาท  
   3. การบริหารงบประมาณ ในป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 30 กันยายน   
                                     พ.ศ. 2561 
          3.1 รายรับจริงท้ังสิ้น     65,962,131.19 บาท  
  3.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให�โดยระบุวัตถุประสงค!        7,190,313.96 บาท 

                          3.3 รายจ�ายจริง             57,379,284.89 บาท 
   3.4 รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให�โดยระบุวัตถุประสงค! 
                   7,190,313.96 บาท 
   3.5 รายจ�ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ี 

  7,156,000  บาท 
หลักการ   

งบประมาณรายจ�ายประจําป1งบประมาณ  พ.ศ. 2563 
ท้ังสิ้น  ยอดรวม    66,800,000.-   บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได� ดังนี้ 
 
ด
านบริหารท่ัวไป ยอดรวม 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13,764,900 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน   2,251,300.- 
ด
านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 20,717,199.- 
    แผนงานสาธารณสุข 5,545,200.- 
    แผนงานเคหะและชุมชน 3,274,260.- 
    แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 375,000.- 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 330,000.- 
ด
านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,813,000.- 
    แผนงานการพาณิชย!   341,920.- 
ด
านการดําเนินงานอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง 16,387,221.- 
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งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 66,800,000.- 
 
เหตุผล  

เพ่ือใช�ในการดําเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว  ท่ีได�
วางแผนไว�ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินตลอดป1งบประมาณ  พ.ศ. 2563   จึงเสนอร�างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ�าย  ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือสภาเทศบาลตําบล
ลาดยาว พิจารณาให�ความเห็นชอบต�อไป 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 ตามท่ีนายกเทศมนตรีได�เสนอร�างเทศบัญญัติ   เรื่อง  งบประมาณรายจ�ายประจําป1  
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2563   ของเทศบาลตําบลลาดยาว  เพ่ือพิจารณาในวาระแรก    ซ่ึงก�อนท่ีจะมีการ 
 ลงมติรับหลักการแห�งร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายดังกล�าว    เชิญเลขานุการสภา 
 แจ�งระเบียบฯ  ท่ีเก่ียวข�องการพิจารณาร�างเทศบัญญัติ ฯ 

นายภัทรศักด์ิ ปทุมวัฒนาวงศ8 เรียน  ท�านประธานสภาเทศบาล ท�านนายกเทศมนตรี ท�านผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาล   ทุกท�าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน  พ.ศ.  
                                 2547 และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2554   ข�อ 47   วรรคแรก  ในการ  
                                 พิจารณา  ญัตติร�างข�อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง      ให�ท่ีประชุมสภาท�องถ่ินปรึกษาในหลักการ  
                                 แห�งร�างข�อบัญญัติ และลงมติว�าจะรับหลักการแห�งร�างข�อบัญญัตินั้นหรือไม�  หากมีสมาชิก 
                                 สภาท�องถ่ินประสงค!จะอภิปราย   ห�ามไม�ให�ลงมติก�อนท่ีสมาชิกสภาท�องถ่ินได�อภิปรายใน 
                                 เรื่องนั้นพอสมควรแล�ว  เพ่ือประโยชน!แก�การพิจารณาร�างข�อบัญญัติ  วาระท่ี 1  สภา  
                                 ท�องถ่ิน จะให�คณะกรรมการสภาท�องถ่ินพิจารณาก�อนรับหลักการก็ได� 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 ก�อนท่ีจะพิจารณาลงมติรับหลักการแห�ง  ร�างเทศบัญญัติ   เรื่อง  งบประมาณรายจ�าย    
ประธานสภาเทศบาล      ประจําป1งบประมาณ  พ.ศ. 2563   มีสมาชิกท�านใดจะขออภิปรายหรือไม�   
 ขอเชิญ นายพิมาน  เพชรรัตน! สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2  
นายพิมาน  เพชรรัตน8 เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู�บริหาร เจ�าหน�าท่ี และตัวแทน 
สมาชิกสภาเทศบาล ชุมชนทุกชุมชน  
 ผม นายพิมาน  เพชรรัตน!  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
 ตามท่ีท�านนายกเทศมนตรีตําบลลาดยาวได�เสนอร�างเทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณ

รายจ�าย ประจําป1งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ประงบประมาณรายจ�ายท้ังสิ้น  
66,800,000  บาท มีบางส�วนท่ีผมอ�านแล�ว คิดว�าปล�อยปะละเลยไม�ได�ทําไว� เช�น 
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (โครงการฝQกอบรมอปพร. และชุดแต�งกายของ

อปพร.) 
2. แผนงานสาธารณสุข (โครงการคดแยกขยะและจัดหาถังขยะเพ่ือแยกขยะ) 
3. แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชุน (จัดกิจกรรมต�อยอดจากการไปศึกษาดูงานและ

โครงการส�งเสริมอาชีพให�ชุมชน) 
4. แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา  

(โครงการก�อสร�างปรับปรุงแอสฟKลท!ติกทับผิวถนน ถนนเทศบาล 10,11 สุดเขต
เทศบาล และงานติดต้ังเสาไฟฟAาพร�อมก่ิงโคมและอุปกรณ! จํานวน 28 ต�น) 
ข�อเสนอแนะเพ่ือเป;นแนวทางต�อไป อยากให�ทางเทศบาล ทําหนังสือขอความ
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อนุเคราะห! ทางองค!การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค! ให�มาดําเนินการปรับปรุง
พ้ืนผิวถนนหน�าโรงเรียนของเราเพ่ือประหยัดงบประมาณ การติดต้ังเสาไฟฟAาพร�อม
อุปกรณ!  ในแบบนั้นหลอดไฟท่ีนํามาใช�ค�อนข�างกินไฟ และถนนเส�นนี้ไม�ได�เหมาะสม
กับแสงสว�างของหลอดไฟตามแบบ 
(โครงการก�อสร�างรางระบายน้ํา ถนนเทศบาล 7 ซอย 4/3)  
(โครงการก�อสร�างหลังคาเชื่อมอาคารเรียน 1 และ 2) ในส�วนของรางระบายน้ําท้ัง 2 
ฝKTง ตามแบบ กว�าง 30 ซม. ไม�สามารถรองรับการระบายน้ําได�ดี  ควรแก�ไข 
(โครงการก�อสร�างเทพ้ืน คสล. ระหว�างอาคารเรียน 1 และ 2 พร�อมบันได  คสล.
โรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาว พร�อมวางท�อระบายน้ํา และบ�อพัก ยาว 45 เมตร) 
ในส�วนของท�อระบายน้ําเม่ือน้ําท่ีถูกระบายลงไป ควรตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีระบายน้ําท้ิง
เป;นของหน�วยงานไหนหรือเป;นพ้ืนท่ีส�วนบุคคลของใคร เพ่ือไม�ให�เกิดการร�องเรียน
ควรทําหนังสือขออนุญาต 

5. งานทําบุญทอดผ�าปUาเพ่ือการศึกษาศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลตําบล
ลาดยาวควรประชาสัมพันธ!ให�เด็กและผู�ปกครองเข�าใจตรงกันถึงวัตถุประสงค!ของการ
ทําบุญทอดผ�าปUา 
 

นายป7ญญา  มณีรัตน8  ขอขอบคุณ นายพิมาน  เพชรรัตน!  มีสมาชิกท�านใดจะขออภิปรายหรือไม�   
ประธานสภาเทศบาล       ขอเชิญ นายสอน  เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1  
นายสอน  เสรีรัฐ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู�บริหาร เจ�าหน�าท่ี และตัวแทน 
สมาชิกสภาเทศบาล ชุมชนทุกชุมชน  
 ผม นายสอน  เสรีรัฐ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
   ตามท่ีท�านสมาชิกได�กล�าวมานั้น  โครงการก�อสร�างปรับปรุงแอสฟKลท!ติกทับผิวถนน  
   ถนนเทศบาล 10,11 สุดเขตเทศบาล และงานติดต้ังเสาไฟฟAาพร�อมก่ิงโคมและอุปกรณ! 
   จํานวน 28 ต�น (หน�าโรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาวจนสุดเขต) วิธีไหนท่ีสามารถประหยัด
   งบประมาณรายจ�ายได� ก็อยากให�เทศบาลดําเนินการ เพราะจะได�นํางบประมาณท่ีเหลือไป
   พัฒนาในส�วนอ่ืนๆได� การทําหนังสือขอความอนุเคราะห!ไปยังองค!การบริหารส�วนจังหวัด
   นครสวรรค! น�าจะเป;นวิธีท่ีดี และฝากเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องด�วยว�าการทําถนน คสล. ควร
   ระบุด�วยว�าให�มีการบดอัดด�วย  เพราะเกิดการแตกร�าวบ�อยครั้ง อย�างเช�น ถนนข�าง                 
   “ร�านเอXโตYะจีน”ไปจนถึงสะพานหลังเมรุวัดลาดยาว ถนนมีการแตกร�าวหลายแห�ง และ
   ถนนไปทางบ�านผอ.พันศักด์ิ สีทอง ถนนก็แตกร�าวหลายท่ีและถนนก็ทรุดด�วยเพราะไม�มี
   การบดอัดเลย เพ่ือปAองกันไม�ให�ชาวบ�านท่ีมีความเดือดร�อนมาร�องเรียน อีกส�วนโครงการ
   ก�อสร�างถนน คสล. พร�อมรางระบายน้ํา คสล. ถนนเทศบาล 1 ซอย 11 (ข�างธนาคาร
   กสิกรไทย) ถนนและท�อระบายน้ํา ผมและเพ่ือนสมาชิกอยากทราบว�าจะระบายน้ําออก
   ด�านหน�าหรือด�านหลัง ควรระบุมาให�ชัดเจนให�เรียบร�อยกว�านี้ ขอฝากท�านประธาน
   สภาเทศบาลไปยังคณะผู�บริหารด�วยครับ 
นายป7ญญา  มณีรัตน8  ขอขอบคุณ นายสอน  เสรีรัฐ  มีสมาชิกท�านใดจะขออภิปรายหรือไม�   
ประธานสภาเทศบาล       ขอเชิญ นางนมฤดี  เมณฑ!กูล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1  
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นางมนฤดี  เมณฑ8กูล เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู�บริหาร เจ�าหน�าท่ี และตัวแทน 
สมาชิกสภาเทศบาล ชุมชนทุกชุมชน  
 ดิฉัน นางมนฤดี  เมณฑ!กูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
 ขอเสนอแนะเรื่องแบบของโครงการก�อสร�างต�างๆ ระบุถนนเทศบาลอะไร ซอยอะไร 
 เช�น ถนนเทศบาล 5 ซอย 4 ดิฉันเคยบอกไว�หลายครั้งแล�วว�าควรระบุเจ�าของบ�านให�รู�
 หรือสถานท่ีใกล�เคียงให�ชัดเจนเพ่ือค�นหาได�  เพราะดิฉันและเพ่ือนสมาชิกหลายๆท�านก็ไม�
 ทราบว�าอยู�ตรงไหนจุดไหนในเขตเทศบาล ฝากประธานสภาไว�เพียงเท�านี้ ขอบคุณคะ 
นายป7ญญา  มณีรัตน8  ขอขอบคุณ นางมนฤดี  เมณฑ!กูล มีสมาชิกท�านใดจะขออภิปรายหรือไม�   
ประธานสภาเทศบาล       ขอเชิญ นายวสันต!  สมัครเขตร!กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2  
นายวสันต8  สมัครเขตร8กิจ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู�บริหาร เจ�าหน�าท่ี และตัวแทน 
สมาชิกสภาเทศบาล ชุมชน ท้ัง 15 ชุมชน  
 ผม นายวสันต!  สมัครเขตร!กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
 วันนี้พ่ีน�องตัวแทนชุมชนมาค�อนข�างมาก มาร�วมฟKงการประชุมการขับเคลื่อนงานของ

เทศบาลป1 2563 ผมเห็นว�ามีโครงการ 7 และเห็นด�วยกับคณะผู�บริหารท่ีนํางบประมาณ
มาพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลของเรา  

   โครงการก�อสร�างปรับปรุงถนน ถนนเทศบาล 10 ,11 ข�างโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
   ไปถึงศูนย!ท�ารถลาดยาว ท่ีบริเวณนั้นมันตํ่า งบประมาณท่ีลงไป  2.9 ล�านบาทมันน�อย
   มาก ฝนตกน้ําท�วมขังอยู�บ�อยครั้ง ทําระดับให�สูงข้ึนทําท้ังทีทําให�ดี ไม�ใช�ทําแล�วพอเกิด
   ทรุดก็เอาแอสฟKลท!ติกไปเสริมทับๆ ไม�จบ งบประมาณบานปลาย 
   เรื่องการระบุชื่อตามถนนในแบบโครงการต�างๆท่ีท�านมาเสนอนั้น เสริมจากท�านมนฤดี 
   ต�องระบุชื่อเจ�าของบ�านด�วย จะได�รู�ว�าอยู�จุดไหน 
   โครงการไหนท่ีเร�งด�วนอยากให�ดําเนินการก�อน สิ่งไหนท่ีเป;นประโยชน!ต�อชาวบ�านควรทํา
   ให�เขาก�อน เรื่องถังขยะจัดซ้ือมาให�เยอะ จุดไหนชุมชนไหนต�องการถังขยะให�สํารวจนําไป
   ต้ังไว�ให�เรียบร�อย  เรื่องเสียงตามสายจุดไหนชํารุด หรือไม�มี ก็ติดต้ังให�พ่ีน�องเพ่ือจะได�รับ
   ฟKงข�อมูลข�าวสาร ขอขอบคุณท�านยสพล รองนายกเทศมนตรี ท่ีสั่งการให�ดูแลความสะอาด
   บริเวณชุมชนสวนธรรมประทีป แถวบ�านผม ชาวบ�านและผมฝากขอบคุณท�านหมอเต�ย 
   และท�าน สุชินด�วยครับ 
   ในฐานะท่ีผมเป;นตัวแทนท่ีชาวบ�านเลือกเข�ามา เป;นกระบอกเสียงให�ชาวบ�าน อยากจะฝาก
   ผ�านท�านประธานสภาไปยังคณะผู�บริหารเพียงเท�านี้ครับ 
นายป7ญญา  มณีรัตน8  ขอขอบคุณ นายวสันต!  สมัครเขตร!กิจ มีสมาชิกท�านใดจะขออภิปรายหรือไม�   
ประธานสภาเทศบาล       ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว ชี้แจงข�อเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล 
    ด�วยครับ 
นายวิโรจน8  วิบูลรัตน8      เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนชุมชนทุกท�าน 
นายกเทศมนตรี   ผม นายวิโรจน!  วิบูลรัตน!  นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
    ขอขอบคุณท�านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท�านท่ีได�เสนอแนะในเรื่องต�างๆ ข�อไหนท่ียังต�อง
    แก�ไขขอรับไว�เพ่ือแก�ไข และพัฒนาให�ดีข้ึนต�อไป ในฐานะท่ีผมเป;นผู�บริหาร รวมถึงคณะ
    ผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีทุกคน สิ่งไหนท่ีเป;นประโยชน!ต�อพ่ีน�องของเราพวกเราต้ังใจทําให�
    เต็มท่ี เช�น เรื่องถนนเทศบาล 10,11 สุดเขตเทศบาลนั้น  ผมดํารงตําแหน�งต้ังแต�                   
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    ป1 2556 ได�ทําหนังสือขอไปทางองค!การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค! ในป1 2557 
    พร�อมหลักฐานการประสานงาน ทุกอย�างนั้นมีระบบและระเบียบ จนถึงปKจจุบันใน
    ป1 2562 ทางองค!การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค!พ่ึงจะดําเนินการ เทศบาลไม�สามารถ 
    ไปเร�งรัดได� 
   เรื่องถนน คสล. พร�อมท�อระบายน้ํา (ข�างธนาคารกสิกรไทย) ได�ดําเนินการให�ชาวบ�านลง
   ลายมือชื่อยินยอม เม่ือเกิดความเดือดร�อนจะได�มีผู�รับผิดชอบ 
   เรื่องการอบรมอาชีพ พัฒนาอาชีพให�พ่ีน�องชาวเทศบาลของเรามีอยู�ประจํา 
   เรื่องการจัดทําถังขยะคัดแยก การปลูกฝKงไม�ใช�ทําเพียงครั้งเดียวแต�ต�องใช�เวลา เรื่องขยะ
   เป;นปKญหาท่ีสําคัญระดับชาติ ในส�วนของการจัดต้ังงบประมาณนั้นให�ทางท�านรักษาการ
   แทนปลัดเทศบาลเป;นผู�ชี้แจงต�อไปครับ 
นายป7ญญา  มณีรัตน8  ขอเชิญ นายภัทรศักด์ิ  ปทุมวัฒนาวงศ! ผู� อํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ประธานสภาเทศบาล       ปลัดเทศบาล ชี้แจงในส�วนของการจัดต้ังงบประมาณรายจ�ายประจําป1 2563 ด�วยครับ 
 

นายภัทรศักด์ิ ปทุมวัฒนาวงศ8  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนชุมชนทุกท�าน 
เลขานุการสภาเทศบาล        ผม นายภัทรศักด์ิ  ปทุมวัฒนาวงศ! ผู�อํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
     ในส�วนของร�างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ�ายประจําป1 2563 รายละเอียดและ
     หลักเกณฑ!นั้น พิจารณาจากรายจ�ายจริงท่ีได�รับในป1ท่ีผ�านมา  
 

นายป7ญญา  มณีรัตน8  ขอขอบคุณ ทางคณะผู�บริหารและปลัดเทศบาล มีสมาชิกท�านใดจะขออภิปรายหรือไม�   
ประธานสภาเทศบาล       ขอเชิญ นายพิมาน เพชรรัตน!  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2  
 

นายพิมาน  เพชรรัตน8 เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู�บริหาร เจ�าหน�าท่ี และตัวแทน 
สมาชิกสภาเทศบาล ชุมชนทุกชุมชน  
 ผม นายพิมาน  เพชรรัตน!  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
   ในเรื่องของงาน อปพร. และเครื่องแต�งกาย รวมถึงการจัดซ้ือถังขยะ หากว�าทางคณะ
   ผู�บริหาร หมดวาระไปแล�วนั้น ไม�ทราบงานงานต�างๆ ทางท�านปลัดเทศบาล 
   รก.นายกเทศมนตรี สามารถสานต�อในการจัดซ้ือได�หรือไม� 
 

นายป7ญญา  มณีรัตน8  ขอขอบคุณ มีสมาชิกท�านใดจะขออภิปรายหรือไม�   
ประธานสภาเทศบาล       ขอเชิญ นายไพโรจน!  วิมลจิตรสอาด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1  
 

นายไพโรจน8  วิมลจิตรสอาด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู�บริหาร เจ�าหน�าท่ี และตัวแทน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ชุมชนทุกชุมชน  
     ผม นายไพโรจน!  วิมลจิตรสอาด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1  
    ในส�วนของโครงการก�อสร�างปรับปรุงแอสฟKลท!ติกทับผิวถนน ถนนเทศบาล 10,11              
    สุดเขตเทศบาล และงานติดต้ังเสาไฟฟAาพร�อมก่ิงโคมและอุปกรณ! จํานวน 28 ต�น 
    ผมมองว�าถนนเส�นนี้ทาง องค!การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค! น�าจะเข�ามาปรับปรุง
   ให�ดีข้ึน แต�เปล�าเลยกลับปล�อยปะละเลยให�ถนนทรุดโทรม ท้ังท่ีเป;นส�วนท่ีรับผิดชอบ แต�
   เทศบาลกลับมองถึงปKญหาท่ีพ่ีน�องชาวบ�านเดือดร�อนนํางบประมาณของเทศบาลเข�าไป
   ปรับปรับให�ดีข้ึน  พร�อมท้ังเพ่ิมไฟส�องสว�าง เพ่ือปAองกันการเกิดอันตรายและปKญหา
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   อาชญากรรม ผมมองว�าแสงสว�างเป;นสิ่งท่ีช�วย และแก�ไขปKญหาให�พ่ีน�องชาวบ�านนั้น
   ปลอดภัยจากการสัญจรต�างๆ  เพราะชีวิตคนเรามันประเมินค�าไม�ได�  
   ฝากประธานสภาเทศบาล ไว�เพียงเท�านี้ ขอบคุณครับ 
 

นายป7ญญา  มณีรัตน8  ขอเชิญ นายภัทรศักด์ิ  ปทุมวัฒนาวงศ! ผู� อํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ประธานสภาเทศบาล      ปลัดเทศบาลชี้แจง ด�วยครับ 
 
นายภัทรศักด์ิ ปทุมวัฒนาวงศ8  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนชุมชนทุกท�าน 
เลขานุการสภาเทศบาล        ผม นายภัทรศักด์ิ  ปทุมวัฒนาวงศ! ผู�อํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
     ตามระเบียบแล�ว ถ�าถึงต�องตอนผมในฐานะรักษาการแทนนายกเทศมนตรี ผมสามารถ
     ดําเนินการต�อได�ครับ 
 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 ขอขอบคุณ มีสมาชิกท�านใดจะขออภิปรายหรือไม�   
ประธานสภาเทศบาล       ขอเชิญ นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสด์ิ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1  
 

นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสด์ิ   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู�บริหาร เจ�าหน�าท่ี และตัวแทน 
สมาชิกสภาเทศบาล ชุมชนทุกชุมชน  
   ผม นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสด์ิ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
   เรียนสอบถาม โครงการต�างๆ ดังนี้ครับ 
   -โครงสร�างพ้ืนฐานท่ีจําเป;นให�รีบดําเนินการ 
   -ยอดเงินทอดผ�าเพ่ือการศึกษาท่ีผ�านมา ยอดทําบุญเท�าไร ต�องการให�ชี้แจงว�านําไปทํา
   อะไรบ�าง เพ่ือความโปรงใสของเทศบาลและโรงเรียน 
   -กล�องวงจรป%ด CCTV ณ ปKจจุบัน ในเขตเทศบาลของเรามีกล�องก่ีตัวและมีจุดติดต้ังกล�อง
   ตรงไหนบ�าง การใช�งานยังสามารถใช�งานได�ปกติหรือไม� มีการเข�าไปตรวจเช็คสภาพกล�อง
   บ�างหรือไม� เพราะข�าวเรื่องการลักขโมยนั้น ยังมีอยู�สมํ่าเสมอ 
   -ไฟฟAาส�องสว�างตามจุดท่ีชํารุด อยากให�เร�งดําเนินการซ�อมแซมให�ใช�งานได�ปกติ 
   ขอบคุณครับ 
 

นายป7ญญา  มณีรัตน8   เม่ือไม�มีสมาชิกสภาท�านใดอภิปรายอีก  ผมก็ขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล  ตามท่ีท�านนายก 
ประธานสภาเทศบาล เทศมนตรี   เสนอร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  ประจําป1 พ.ศ. 2563  ของเทศบาล 
 ตําบลลาดยาว ในวาระท่ี 1 รบัหลักการแห�งร�างเทศบัญญัติดังกล�าว มีสมาชิกสภาท�านใด

เห็นชอบรับหลักการ ขอได�โปรดยกมือข้ึนครับ  

มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ   9     ทาน 
            ไมเห็นชอบ    -      ทาน 
           งดออกเสียง      1     ทาน 

รับหลักการแห�งร�างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ�าย ประจําป1งบประมาณ พ.ศ.     
2563 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 เม่ือมติท่ีประชุมเห็นชอบรับหลักการ วาระท่ี 1  ของร�างเทศบัญญัติดังกล�าวแล�วนั้น 
ประธานสภาเทศบาล จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม�ได�  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบฯ 
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นายภัทรศักด์ิ ปทุมวัฒนาวงศ8 เรียน  ประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  คณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท�าน 
เลขานุการสภาเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน  พ.ศ.  2547  
                                 แก�ไขเพ่ิมเติม   (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2554   ข�อ  45   วรรคสาม  ญัตติร�างข�อบัญญัติ 

งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม�ได�  และในการพิจารณาวาระท่ีสองให� 
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว� ไม�น�อยกว�ายี่สิบสี่ชั่วโมง    นับแต�สภาท�องถ่ินมีมติ 
รับหลักการแห�งร�างข�อบัญญัติงบประมาณนั้น ข�อ 59 วรรคแรก การแปรญัตติร�าง
ข�อบัญญัติงบประมาณ จะกระทําได�เฉพาะการขอลดรายจ�าย   หรือการขอลดจํานวนเงินท่ี 
ขออนุญาตจ�ายและต�องมีจํานวนสมาชิกสภาท�องถ่ินรับรองเช�นเดียวกับการเสนอญัตติ  
และวรรคสอง คําแปรญัตติให�เสนอล�วงหน�าเป;นหนังสือต�อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ  ภายในระยะเวลาท่ีสภาท�องถ่ินกําหนด และข�อ 60 ห�ามไม�ให�แปรญัตติรายจ�ายข้ึน
ใหม�   หรือเพ่ิมเติมรายจ�าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค!ของจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจ�าย     
เว�นแต�จะได�รับคํารับรองจากผู�บริหารท�องถ่ิน   หรือคําแปรญัตตินั้น   ผู�บริหารท�องถ่ินเป;น
ผู�แปรญัตติ  
  

นายป7ญญา  มณีรัตน8      ตามท่ีท�านเลขาสภาเทศบาล  ได�แจ�งระเบียบให�สมาชิกทุกท�านทราบแล�วนั้น  จึงขอเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล      ให�ท่ีประชุมเสนอว�าจะกําหนดระยะเวลา  เสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติ 
                                 และใช�เวลาในการแปรญัตติเป;นเวลาเท�าไร  ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติมีหน�าท่ีรับ 
                                 คําแปรญัตติร�างเทศบัญญัติ  มีสมาชิกท�านใดจะเสนอการกําหนดระยะเวลา  เสนอคําแปร 
                                 ญัตติ เชิญ  นายชุมพล  ชังชั่ว      

นายชุมพล  ชังช่ัว        เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาฯ  ผู�ทรงเกียรติทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล นายชุมพล  ชังชั่ว   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอเสนอกําหนดระยะเวลาให�เสนอคํา

แปรญัตติ  จํานวน 3 วัน ดังนี้ 
1.วันท่ี 10 สิงหาคม 2562  ต้ังแต�เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 2.วันท่ี 11 สิงหาคม 2562  ต้ังแต�เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 3.วันท่ี 12  สิงหาคม 2562 ต้ังแต�เวลา 08.30 - 16.30 น.  

 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 ตามท่ี นายชุมพล  ชังชั่ว   เสนอ  ขอผู�รับรอง   
ประธานสภาเทศบาล 1. นางสาวมาลา  สมศรี  
 2. นายพิมาน  เพชรรัตน! 
 - มีท�านใดจะเสนอกําหนดระยะเวลาคําแปรญัตติเป;นอย�างอ่ืนอีกหรือไม� –ถ�าไม�มี- 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 สรุปมติท่ีประชุมสภาฯ กําหนดระยะเวลา เสนอคําแปรญัตติ  ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล     1. วันท่ี  10  สิงหาคม 2562   ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. 

2. วันท่ี 11  สิงหาคม 2562  ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 
3. วันท่ี 12  สิงหาคม 2562  ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. 
ตอไป ระเบียบวาระท่ี 3.3 การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางข
อบัญญัติ 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบฯ 
ประธานสภาเทศบาล  
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การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 สิงหาคม 2562 
 

นายภัทรศักด์ิ ปทุมวัฒนาวงศ8 เรียน  ท�านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท�าน 
เลขานุการสภาเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน  พ.ศ. 2547  

และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554   ข�อ 107 ภายใต�บังคับข�อ 103 วิธี
เลือกคณะกรรมการสภาท�องถ่ิน ให�สมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ินเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท�องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม�ได�เป;นสมาชิกสภาท�องถ่ินแล�วแต�กรณี ในกรณีท่ี
สมาชิกสภาท�องถ่ินเป;นผู�เสนอต�องมีสมาชิกสภาท�องถ่ินรับรองไม�น�อยกว�าสองคน ส�วน
กรณีท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเป;นผู�เสนอไม�ต�องมีผู�รับรอง วรรคสองการเสนอชื่อให�เสนอโดย 
วาจาได�โดยไม�จํากัดจํานวน เว�นแต�ท่ีประชุมมีมติเป;นอย�างอ่ืนและให�นําวิธีการเลือกตาม
ข�อ 11 มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 สอบถามสมาชิกสภาเทศบาล จะให�มีคณะกรรมการแปรญัตติร�างข�อบัญญัติจํานวนก่ีท�าน  
ประธานสภาเทศบาล และจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลท�านใดเป;น คณะกรรมการแปรญัตติร�างข�อบัญญัติ 
   เชิญ นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสด์ิ   
 

นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสด์ิ   เรียน ท�านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู�ทรงเกียรติทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอให�คณะกรรมการแปรญัตติ คณะหนึ่ง มีจํานวน 3 คน  ครับ 
 

นายป7ญญา มณีรัตน8 - มีสมาชิกสภาเทศบาล ท�านใดจะเสนอเป;นอย�างอ่ืนอีกหรือไม� ครับ –ไม�มี – 
ประธานสภาเทศบาล    มติท่ีประชุมสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีจํานวน 3 คน 

- ต�อไปจะให�เสนอชื่อผู�ท่ีจะมาเป;นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ให�เสนอชื่อทีละ 1 คน 
และขอผู�รับรอง จํานวน 2 คน และให�สมาชิกสภาฯ รับรองได�เพียงครั้งเดียว 
เชิญ นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์   

 

นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสด์ิ  เรียน ท�านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู�ทรงเกียรติทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอ นางมนฤดี  เมณฑ!กูล  เป;นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 
 

นายป7ญญา มณีรัตน8 - ขอผู�รับรอง 2 คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 1. นายสอน   เสรีรัฐ 
   2. นายพิมาน  เพชรรัตน! 

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท�านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป;นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คนท่ี 1  อีกหรือไม�ครับ  
- ไม�มี – ถือว�ามติท่ีประชุมเลือก นางมนฤดี  เมณฑ!กูล  เป;นคณะกรรมการแปรญัตติ  
คนท่ี 1 

มติท่ีประชุม  นางมนฤดี  เมณฑ8กูล  เป@นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 
- ต�อไปจะให�เสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 และขอผู�รับรอง 2 คน 
เชิญ นายสอน   เสรีรัฐ   

 

นายสอน  เสรีรัฐ          เรียน ท�านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู�ทรงเกียรติทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอ นายแซน  ชัยอุดมสิน  เป;นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 
 

นายป7ญญา มณีรัตน8 - ขอผู�รับรอง 2 คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 1. นายชุมพล  ชังชั่ว 
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การประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 สิงหาคม 2562 
 

   2. นางมนฤดี  เมณฑ!กูล 
 

 
นายป7ญญา  มณีรัตน8 -มีสมาชิกสภาเทศบาล ท�านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป;นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาเทศบาล คนท่ี 2  อีกหรือไม�ครับ  

- ไม�มี – ถือว�ามติท่ีประชุมเลือก นายแซน  ชัยอุดมสิน  เป;นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนท่ี 2 

 
 
มติท่ีประชุม  นายแซน  ชัยอุดมสิน  เป@นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 

- ต�อไปจะให�เสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3  และขอผู�รับรอง 2 คน 
 เชิญ  นางมนฤดี เมณฑ8กูล  

 

นางมนฤดี  เมณฑ8กูล เรียน ท�านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู�ทรงเกียรติทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอเสนอ นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสด์ิ  เป;นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 
 

นายป7ญญา มณีรัตน8 - ขอผู�รับรอง 2 คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 1. นายแซน  ชัยอุดมสิน 
   2. นางสาวมาลา  สมศรี 

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท�านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป;นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คนท่ี 3  อีกหรือไม�ครับ – ไม�มี –  
ถือว�ามติท่ีประชุมเลือก นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์ เป;นคณะกรรมการแปรญัตติ                  
คนท่ี 3 

 

มติท่ีประชุม  นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสดิ์  เป@นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 
สรุปมติท่ีประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ จํานวน  3  คน ประกอบด
วย 
   1. นางมนฤดี  เมณฑ8กูล   
   2. นายแซน  ชัยอุดมสิน 
   3. นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์   
 

นายป7ญญา มณีรัตน8 เชิญ เลขานุการสภาเทศบาลดําเนินการชี้แจงระเบียบฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายภัทรศักด์ิ ปทุมวัฒนาวงศ8   เรียน ท�านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู�ทรงเกียรติทุกท�าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.2547 

และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554   ข�อ 109 การนัดประชุมและเป%ด
ประชุมคณะกรรมการสภาท�องถ่ินครั้งแรก ให�เป;นหน�าท่ีของเลขานุการสภาท�องถ่ิน 
ดังนั้น ขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท้ัง 3 ท�าน ประชุมในวันนี้ เวลา 14.00น.   
ณ ห�องประชุมเทศบาลฯ (ห�องประชุมเล็ก)เพ่ือดําเนินการคัดเลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการฯ คณะกรรมการแปรญัตติร�างข�อบัญญัติ 
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นายป7ญญา มณีรัตน8 เรียน สมาชิกสภาเทศบาล ผู�บริหารเทศบาล ทุกท�าน 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  19 สิงหาคม 

2562  เวลา 10.00 น.   
 เพ่ือพิจารณา ในวาระท่ี 2 และ วาระท่ี 3 ครับ 
   ต�อไป เข�าระเบียบฯ วาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 มีสมาชิกสภาท�านใด จะเสนอ เรื่อง อ่ืนๆ หรือไม�    
            ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายพิมาน  เพชรรัตน! สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 

 
นายพิมาน  เพชรรัตน8 เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู�บริหาร เจ�าหน�าท่ี และตัวแทน 
สมาชิกสภาเทศบาล ชุมชนทุกชุมชน  
 ผม นายพิมาน  เพชรรัตน!  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 

1. โครงการก�อสร�างสะพานศาลเจ�าแม� งบประมาณ 1.7 ล�านบาท ดําเนินการไปถึง
ไหนแล�ว ได�ผู�รับเหมาหรือยัง 

2. โครงการการยกถนน คสล. หนองกวาง 1 งบประมาณ 4.6 ล�านบาท ดําเนินการไป
ถึงไหนแล�ว ได�ผู�รับเหมาหรือยัง 

ขอฝากท�านประธานสภาเทศบาลไปยังคณะผู�บริหารเพ่ือชี้แจงให�ทราบ ไว�เพียงเท�านี้ครับ  
 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 ขอขอบคุณ นายพิมาน  เพชรรัตน!  มีสมาชิกท�านใดจะขออภิปรายหรือไม�   
ประธานสภาเทศบาล       ขอเชิญ นายวสันต!  สมัครเขตร!กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2  
นายวสันต8  สมัครเขตร8กิจ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู�บริหาร เจ�าหน�าท่ี และตัวแทน 
สมาชิกสภาเทศบาล ชุมชน ท้ัง 15 ชุมชน  
 ผม นายวสันต!  สมัครเขตร!กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 

1. เรื่องการรดน้ําต�นไม�บริเวณเกาะกลาง ถนนลาดยาว-หนองเบน  ชาวบ�านได�รับความ
เดือดร�อนจากน้ําท่ีกระเด็นใส� อยากจะให�แก�ไขการปรับเวลาในการรดน้ํา เดิมจากเวลา 
08.00 น. ซ่ึงเป;นเวลาท่ีพ่ีน�องชาวบ�านเดินทางสัญจรไปทํางานบ�าน ไปทําธุระบ�าง  
อาจจะเปลี่ยนเป;นเวลา 04.00 – 05.00 น. ได�หรือไม� 

2. เรื่องกล�องวงจรป%ด CCTV ปKจจุบันมีเหตุลักทรัพย! ลักขโมย อาชญากรรม มากมาย 
งบประมาณท่ีตั้งไว�ก็อยากจะให�จัดซ้ือกล�องวงจรป%ดมาติดไว�ในจุดท่ีเสี่ยงต�อการเกิด
อันตราย หรือติดเพ่ิมเติมจากจุดติดต้ังเดิม 

ขอฝากท�านประธานสภาเทศบาล ไว�เพียงเท�านี้ครับ  
นายป7ญญา  มณีรัตน8 ขอขอบคุณ นายวสันต!  สมัครเขตร!กิจ มีสมาชิกท�านใดจะขออภิปรายหรือไม�   
ประธานสภาเทศบาล      ขอเชิญ นายสอน  เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1  
นายสอน  เสรีรัฐ  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู�บริหาร เจ�าหน�าท่ี และตัวแทน 
สมาชิกสภาเทศบาล ชุมชนทุกชุมชน  
 ผม นายสอน  เสรีรัฐ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 

ผมขออนุญาตให�ข�อคิดกับเพ่ือนสมาชิก และคณะผู�บริหาร เก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีให�
ปฏิบัติหน�าทีด�วย ความซ่ือสัตย! สุจริต ทําด�วยความดี ทํางานดํารงตําแหน�งให�เต็ม
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ประสิทธิภาพให�สมกับท่ีพ่ีน�องเขาเลือกเข�ามา สําหรับเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล นั้นใน
ส�วนตําแหน�งต�างๆไม�ว�าจะเป;นประธานสภา รองประธานสภา  ขอให�เป;นทางสมาชิกได�
เลือกเอง ไม�ต�องไปขอเพ่ือนสมาชิกว�าให�เลือกผม หรือให�คนอ่ืนมาบังคับสมาชิก เพราะ
เม่ือท�านเข�ามาปฏิบัติงานงานแล�วเพ่ือนสมาชิกเขาเห็นแล�วว�าท�านไหนเหมาะสมกับ
ตําแหน�งนั้น เล�นการเมืองให�สง�าผ�าเผย ขอฝากไว�เพียงเท�านี้ครับ  

นายป7ญญา  มณีรัตน8 ขอขอบคุณ นายสอน  เสรีรัฐ  มีสมาชิกท�านใดจะขออภิปรายหรือไม�   
ประธานสภาเทศบาล      ขอเชิญ นางมนฤดี  เมณฑ!กูล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1  
นางมนฤดี  เมณฑ8กูล เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู�บริหาร เจ�าหน�าท่ี และตัวแทน 
สมาชิกสภาเทศบาล ชุมชนทุกชุมชน  
 ดิฉัน นางมนฤดี  เมณฑ!กูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
 ในส�วนของภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร�าง ตามท่ีเจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�องได�ชี้แจงไว�ข�างต�นนั้น 
 ดิฉันคิดว�าเพ่ือนสมาชิก ตัวแทนชุมชนพ่ีน�องของเราอีกหลายท�านก็ยังไม�เข�าใจ เพราะยัง
 สับสนเรื่องมูลค�าทรัพย!สินท่ีท�านได�กล�าว ตกลงว�าต�องมีเท�าไรอย�างไร เสียภาษีเท�าไร และ
 ภาษาท่ีท�านใช�อยากให�ใช�แบบภาษาชาวบ�านฟKงแล�ว เข�าใจง�าย สิ่งท่ีสําคัญควรจะ
 ประชาสัมพันธ! และจัดการอบรมให�ข�อมูล ความรู�เก่ียวกับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร�าง 
 ตัวใหม�นี้แก�ประชาชน เพราะทุกคนต�องเสียภาษีและต�องปฏิบัติตามกฎหมายทําให�ถูกต�อง 
 ขอบคุณคะ 
นายป7ญญา  มณีรัตน8 ขอขอบคุณ นางมนฤดี  เมณฑ!กูล  มีสมาชิกท�านใดจะขออภิปรายหรือไม�   
ประธานสภาเทศบาล      ขอเชิญ นางสาวมาลา  สมศรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2  
นางสาวมาลา  สมศรี เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู�บริหาร เจ�าหน�าท่ี และตัวแทน 
สมาชิกสภาเทศบาล ชุมชนทุกชุมชน  
 ดิฉัน นางสาวมาลา สมศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
 ขอฝากให�เจ�าหน�าท่ีช�วยไปดูแลและทําความสะอาด หญ�าข้ึนสูง รกมาก  ไฟฟAาส�องสว�าง
 ก็มีน�อย บริเวณด�านหลังวัดศรีสุธรรมรามทางไปหมู�บ�านศิริทรัพย!  และทางเข�าข�าง
 วัดศรีสุธรรมราม เพราะชาวบ�านเดือดร�อนเวลากลางคืนไม�กล�าสัญจรไปมา จึงฝากดิฉันมา
 แจ�งผ�านประธานสภาเทศบาลไปยังคณะผู�บริหารด�วย ขอบคุณคะ 
นายป7ญญา  มณีรัตน8 ขอขอบคุณ นางสาวมาลา  สมศรี  มีสมาชิกท�านใดจะขออภิปรายหรือไม�   
ประธานสภาเทศบาล     ขอเชิญ นายแซน  ชัยอุดมสิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1  
 

นายแซน  ชัยอุดมสิน เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู�บริหาร เจ�าหน�าท่ี และตัวแทน 
สมาชิกสภาเทศบาล ชุมชนทุกชุมชน  
 ผม นายแซน  ชัยอุดมสิน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
 สอบถามเรื่องถนนเลียบคลองข�างสะพานหน�าวัดลาดยาว ถนนเส�นนี้ค�อนข�างทรุดโทรมมาก 
 ทางเจ� าหน� า ท่ีกองช� างไปตรวจสอบ ต�องใช� งบประมาณในการปรับปรุ งมาก
 พอสมควร ไม�ทราบว�าหลังจากท่ีเข�าไปตรวจสอบดูแล�วดําเนินการไปถึงไหนแล�ว ฝากท�าน
 ประธานสภาไปยังคณะผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องด�วยครับ ขอบคุณครับ 
นายป7ญญา  มณีรัตน8  ขอขอบคุณ นายแซน  ชัยอุดมสิน  มีสมาชิกท�านใดจะขออภิปรายหรือไม�  ถ�าไม�มี 
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ประธานสภาเทศบาล       ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว ชี้แจงข�อเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล 
    ด�วยครับ 
นายวิโรจน8  วิบูลรัตน8      เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนชุมชนทุกท�าน 
นายกเทศมนตรี   ผม นายวิโรจน!  วิบูลรัตน!  นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
  ขอขอบคุณท�านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท�านท่ีได�เสนอแนะในเรื่องต�างๆ  

1. เรื่องถนนต�างๆนั้น กําลังดําเนินการตามข้ันตอน 
2. โครงการก�อสร�างสะพานศาลเจ�าแม� อยู�ในข้ันตอนของการประกาศสอบราคา ครั้งแรก

เราประกาศไปแล�วแต�ไม�มีบริษัทไหนมายื่น ตอนนี้กําลังจะประกาศสอบราคาครั้งท่ี
สอง ใช�เวลาประมาณสามสิบวัน หากไม�มีบริษัทใดมายื่น ก็ต�องตกเป;นเงินสะสมไป 

3. เรื่องกล�องวงจรป%ด CCTV ดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีพร�อมท้ังปรับปรุงย�ายจุดติดต้ัง
เซิร!ฟเวอร!เดิมท่ีได�เจ�าของสถานท่ีเดิมยื่นคําร�องขอให�ย�ายออก และมีการตรวจสอบ
สภาพการใช�งานของกล�องทุกสัปดาห! 

4. การปฏิบัติงานของคณะผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีเทศบาลตําบลลาดยาว อยากให�ท�าน
มองด�วยความเห็นใจว�าทุกคนต�างทํางานเต็มท่ีเต็มความสามารถ ซ่ือตรง เพ่ือเป;น
กําลังใจให�กับคนทํางาน 

ขอฝากท�านประธานสภาเทศบาลไปยังท�านสมาชิกด�วยครับ ขอบคุณครับ 

นายป7ญญา  มณีรัตน8 มีสมาชิกสภาท�านใด จะเสนอ เรื่อง อ่ืนๆ หรือไม�    
            ประธานสภาเทศบาล - ถ�าไม�มี –     
 เนื่องจากใช�เวลาในการอภิปรายมาพอสมควร ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาเทศบาลตําบล

ลาดยาวท่ีเสนอแนะข�อคิดเห็นต�างๆ และตัวแทนชุมชนท้ัง 15 ชุมชนท่ีร�วมรับฟKงในครั้ง
นี้  และขอเชิญรับประทานอาหารร�วมกัน ผมขอป%ดการประชุม 

  

เลิกประชุม  เวลา 12.15 น. 

 
 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เม่ือวันท่ี  13  เดือน สิงหาคม  2562 
 
(ลงชื่อ)      ภัทรศักด์ิ ปทุมวัฒนาวงศ!    ผู�บันทึกรายงานการประชุม  (ลงชื่อ)       สอน เสรีรัฐ       ประธานกรรมการตรวจ 
 (นายภัทรศักด์ิ  ปทุมวัฒนาวงศ!)                               (นายสอน  เสรีรัฐ) 
        เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลาดยาว           สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
 
 
(ลงชื่อ)        ชุมพล ชังชั่ว                    กรรมการตรวจ          (ลงชื่อ)     แซน ชัยอุดมสิน      กรรมการตรวจ 
               (นายชุมพล  ชังชั่ว)          (นายแซน  ชัยอุดมสิน)                                            
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