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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลลาดยาว             
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1  ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕62 

วันที่  27  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕62   เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลลาดยาว    

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

ผู้มาประชุม 

 

๑ นายปัญญา  มณีรัตน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 
2 นายแซน  ชัยอุดมสิน รองประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  
3 นายสอน  เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
4 นายไพโรจน์  วิมลจิตรสอาด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
5 นางมนฤดี  เมณฑ์กูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
6 นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
7 นายพิมาน  เพชรรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
8 นายวสันต์  สมัครเขตร์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
9 นายชุมพล  ชังชั่ว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
10 นางอนงค์  อยูํสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
11 นางสาวมาลา  สมศรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
12 นายภัทรศักดิ์  ปทุมวัฒนาวงศ์ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 

                                                                                                                                                                   
  ผู้ลาประชุม 
  

 - ไม่มี - 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1 นายวิโรจน์  วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรตีําบลลาดยาว 
2 นายยสพล  ไกรวิริยะ รองนายกเทศมนตรี 
3 นายเกรียงศักดิ์  โตวิเศษ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4 นายสมชาย  หงษ์นิกร ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 

รก.ผอ.กองการศึกษา 
5 นางศุภรัตน์  เสือเหลือง หัวหน๎าฝ่ายอํานวยการ 

รก.หน.สํานักปลัดเทศบาล 
6 นายบรรณพัฒ  เรืองขํา รก.ผู๎อํานวยการกองชําง 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล    สมัยสามัญ    สมัยที่ 4   ครั้งที่ 1    ประชุมเมื่อวันที่   27   กันยายน  2562 
 

๒ 

9 นายสุรศักดิ์  ทองอ๎น  สัตวแพทย์ชํานาญงาน  
รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

10 นางแพรวพรรณ  เกษศิลป์ หัวหน๎าฝ่ายบริหารการศึกษา 
11 นายเดชมงคล  เดิมพยอม หัวหน๎าฝ่ายบริหารงานคลัง 
12 นายกิจจา  โพแดน หัวหน๎าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
13 นายพรทิพย์  ลอยบรรดิษฐ ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ 
14 นางสายหยุด  ลอยสงเคราะห ์ ประธานชุมชนหนองกวาง  1 
15 นางสนั้น  หมูํพยัคฆ์ ประธานชุมชนหนองกวาง  2 
16 นายเดชา  อินทุรัตน์ ประธานชุมชนหนองกวาง  3 
17 นายกิตติพิสิฏฐ์  หงษ์นิกร ประธานชุมชนวัดศรีสุธรรมราม 
18 นางอุมาวิชนีย์ หงษ์ทอง ประธานชุมชนศาลเจ๎าแมํลาดยาว 
19 นางอรณิษฐ์   โพธิ์ทรง ประธานชุมชนวัดลาดยาว 
20 นางเพยาว์  สิทธิธูรณ์ ประธาน อสม. เทศบาลตําบลลาดยาว 
21 นางสาวชุติมา  พะนมมาศ เจ๎าหน๎าท่ี อปพร.เทศบาลตําบลลาดยาว 
22 นางสาวสุดใจ  ชมพูนุช เจ๎าหน๎าท่ี อปพร.เทศบาลตําบลลาดยาว 
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๓ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลลาดยาว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑   ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖2 

วันที่  27 เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖2  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลลาดยาว    

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

เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

นายปัญญา  มณีรัตน์ เรียน  คณะผู๎บริหาร   ทํานสมาชิกสภาฯ   
ประธานสภาเทศบาล    เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม   ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว   

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖2  วันที่ 27 กันยายน  ๒๕๖2 
ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ของสภาเทศบาล   ไดด๎ําเนินการจัดสํงเอกสารประกอบวาระการประชุม 
สภาเทศบาลให๎กับทุกทํานทราบแล๎วนั้น  ในวันนี้มีสมาชิกสภามาเข๎าประชุมครบองค์ 
ประชุม เชิญเลขานุการสภาฯ อํานประกาศ 

นายภัทรศักด์ิ ปทุมวัฒนาวงศ ์   ประกาศสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว   
เลขานุการสภาเทศบาล   สมัยสามัญ สมัยที่  ๔  ครั้งที่ 1  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖2                                            
 ตามที่สภาเทศบาลตําบลลาดยาว  ได๎กําหนดการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจําปี  

พ.ศ.๒๕๖2  ไว๎ตั้งแตํวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖2   มีกําหนด ๓๐ วัน  นั้นอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๒๕  แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.  ๒๕6๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยข๎อบังคับการ
ประชุมสภาท๎องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก๎ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ข๎อ ๒๒  จึง
เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๖2   
เริ่มตั้งแตํวันที ่๑  กันยายน  ๒๕๖2 เป็นต๎นไป มีกําหนดไมํเกิน ๓๐ วัน 

จึงประกาศมาให๎ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ  ณ  วันที่ 26  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

          (นายปัญญา  มณีรัตน์) 
             ประธานสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 

 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายปัญญา  มณีรัตน์  -ไม่มี -  
ประธานสภาเทศบาล    
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมฯ 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลลาดยาว  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒   
   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2   เม่ือวันที่  19  สิงหาคม  ๒๕๖2 
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๔ 
 

นายปัญญา  มณีรัตน์ ตามท่ีเจ๎าหน๎าที่สภาเทศบาล ได๎จัดสํงสําเนารายงานการประชุมสภาฯ ซึ่งคณะกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาล ตรวจรายงานการประชุมพิจารณาตรวจแล๎ว  และได๎สํงให๎กับสมาชิกทุกทําน ได๎ตรวจดู 

ถ๎อยคําและข๎อความลํวงหน๎าแล๎ว เชิญทํานเลขานุการสภาเทศบาล ดําเนินการ 

นายภัทรศักด์ิ ปทุมวัฒนาวงศ ์   อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น    
เลขานุการสภาเทศบาลฯ    พ.ศ. ๒๕๔๗  ข๎อ ๓๓  กําหนดโดยสรุปวํา  รายงานการประชุมทุกคราวจะต๎องให๎   

คณะกรรมการ ตรวจรายงานการประชุมสภา  ได๎ทําการตรวจสอบแล๎วเสนอให๎สภาท๎องถิ่น
รับรองรายงานการประชุม นั้น   มีสมาชิกทํานใดมีข๎อความใดที่จะแก๎ไข  ขอเชิญทําน
สมาชิกได๎ตรวจสอบเป็นรายหน๎า ตั้งแตํหน๎าที่  ๑  ถึงหน๎าที่ ๑4     
สมาชิกตรวจรายงานการประชุมเป็นรายหน๎า เริ่ม หน๎า ๑ ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 

นายปัญญา  มณีรัตน์ หน๎าที่ 8    
ประธานสภาเทศบาล     ขอเชิญ นายสอน  เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
นายสอน  เสรีรัฐ  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู๎ทรงเกียรติทุกทําน คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เจ๎าหน๎าที่ และตัวแทนชุมชนทุกทําน 
   กระผม นายสอน  เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
   ในหน๎าที่ 8 บรรทัดที่ 6 นับจากลํางขึ้นบน  ตรงประโยคท่ีวํา  
   “ทําหน๎าที่หลายสื่อหลายด๎าน เพราะเจเหน๎าย๎ายไป และไมํมีใครย๎ายมาเลย” เป็น 
   “ทําหน๎าที่หลายสื่อหลายด๎าน เพราะเจ๎าหน๎าทีย่๎ายไป และไมํมีใครย๎ายมาเลย”  
   ขอให๎แก๎ไขด๎วยครับ 

นายปัญญา  มณีรัตน์ ขอบคุณทํานสมาชิก มีสมาชิกทํานใด ขอแก๎ไขข๎อความและถ๎อยคําในหน๎าที่ 8 อีกหรือไมํ 
ประธานสภาเทศบาล     หากไมํมี ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล แจ๎งรายหน๎าตํอไป ให๎สมาชิกตรวจสอบ 
นายภัทรศักด์ิ ปทุมวัฒนาวงศ์     ตํอไปหน๎าที่ 9 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ     

นายปัญญา  มณีรัตน์  ขอเชิญ นายพิมาน  เพชรรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
ประธานสภาเทศบาล      
นายพิมาน  เพชรรัตน์ เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหารเทศบาลตําบลลาดยาว  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายพิมาน  เพชรรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
   ในกรณีหน๎าที่ 9 ที่มีข๎อความใหมํมา ผมอยากจะสอบถามในที่ประชุมแหํงนี้วําการประชุม
   กรณีนี้เรารับรองไปแล๎วในวันที่ผมพูด แล๎วครั้งนี้เอามาตํอเติมใหมํ อันนี้มีข๎อบังคับไหนที่
   สามารถยกรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว เอารับรองใหมํได๎อีก พอเข๎าใจไหมครับ 
นายปัญญา  มณีรัตน์ เข๎าใจครับ เมื่อมติที่ประชุมครั้งที่แล๎ว ได๎กําหนดไว๎วําครั้งหน๎าให๎เอาหน๎าที่ 7 ข๎อที่ 5 ใน
ประธานสภาเทศบาล  สํวนของทํานสมาชิกที่ขาดตกบกพรํอง ให๎ถอดเทปใหมํและนํามาบรรจุในรายงานการ
   ประชุมฉบับนี้  
นายพิมาน  เพชรรัตน์ ในปกติการประชุมแตํละครั้งที่ประชุมกันมาก็มีการรับรอง แตํเสร็จแล๎วในการประชุมตอนที่ผม 
สมาชิกสภาเทศบาล   พูดกไ็ดร๎ับรองรายงานการประชุมไปแล๎ว แตํเสร็จแล๎ว ผมอยากให๎ประธานสภาเทศบาลฯ 
   ดูให๎หนํอยวํามันมีระเบียบไหม 
นายปัญญา  มณีรัตน์ มันเป็นมติที่ประชุมในสํวนหน๎าที่ 7 ข๎อที่ 5 ของทํานพิมานครั้งที่แล๎ว ให๎เจ๎าหน๎าที่
ประธานสภาเทศบาล ถอดเทปใหมํและจะเอาการถอดเทปให๎หน๎าที่ 7 ข๎อที่ 5 มาใสํในรายงานครั้งนี้ คือแก๎
   ข๎อความตามที่ทํานพูด เพราะจะได๎กระชับเวลาในครั้งนั้น และเอามารับรองในครั้งนี้ด๎วย 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล    สมัยสามัญ    สมัยที่ 4   ครั้งที่ 1    ประชุมเมื่อวันที่   27   กันยายน  2562 
 

๕ 
    
นายพิมาน  เพชรรัตน์ เพราะจริงๆแล๎ว ในการรายงานการประชุม ถ๎าในกรณีนี้ปกติแล๎วถ๎าหากวําผมมีความ
สมาชิกสภาเทศบาล   ประสงค์ เพราะผมเป็นผู๎พูด และในกรณีที่เจ๎าหน๎าที่ไมํสามารถถอดเทปในสํวนของผมได๎ 
   ในที่ประชุมนําจะรอให๎เจ๎าหน๎าที่ถอดเทปใหมํ แล๎วเอามาแก๎ไขให๎ครบหรืออยํางใดอยําง
   หนึ่งกํอนถึงจะรับรอง แตํปัจจุบันนี้ที่เราพิจารณากันอยูํ ทางสภารีบดํวนรับรองรายงาน
   การประชุม ทั้งๆที่เทปข๎อดังกลําว ซึ่งมีความยาวไมํกี่บรรทัด เรานําจะรอได๎แตํอันนี้มัน
   ผํานแล๎ว แตํครั้งตํอไปผมอยากจะให๎ทางสภาแหํงนี้ทําเป็นบรรทัดฐาน กรณีคําพูด หรือ
   ประโยคไหนที่ทางสมาชิกได๎ข๎อแก๎ สามารถไปถอดเทปมาแก๎ เพ่ือเป็นบรรทัดฐาน ฝาก
   ประธานสภาเครํงคัดเรื่องนี้ด๎วยครับ 

นายปัญญา  มณีรัตน์ ขอบคุณทํานสมาชิก มีสมาชิกทํานใด ขอแก๎ไขข๎อความและถ๎อยคําในหน๎าที่ 9 อีกหรือไมํ 
ประธานสภาเทศบาล    ขอเชิญ นายสอน  เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
นายสอน  เสรีรัฐ  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู๎ทรงเกียรติทุกทําน คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เจ๎าหน๎าที่ และตัวแทนชุมชนทุกทําน 
   กระผม นายสอน  เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
   ขอพูดเพ่ิมเติมจากทํานพิมาน เรื่องการสํงหนังสือประชุมสภาเทศบาลในแตํละครั้ง 
   เราต๎องสํงกํอน 4 หรือมากกวํานั้น แตํถ๎าเป็นไปได๎ ผมขอสํงหนังสือกํอนหรือประมาณ 
   10 วันได๎ไหม เหตุผล เพราะบางคนไมํได๎อยูํที่บ๎านต๎องไปทํางานข๎างนอกหรือไปทํา
   การค๎าข๎างนอก ไมํมีเวลาอําน เพราะถ๎าเขามีเวลาเขาจะได๎อํานและเมื่อเขาอํานและได๎
   เห็น เขาต๎องการแก๎ไขเขาจะได๎แจ๎งเจ๎าหน๎าที่ได๎ แล๎วขั้นตอนที่ทําไปมันจะได๎เสร็จตาม
   เป็นรุํนวันประชุมทีเดียว เวลามาถึงผม ผมจําในข๎อความที่พูดของผมได๎ และก็ให๎ เจ๎าหน๎า  
   ที่แก๎ไขอยูํเรื่อยๆ ใชํไหม ตรงนี้ผมขอฝากไว๎ด๎วยจะได๎หรือไมํได๎ บอกด๎วย เพราะบางครั้ง
   ทํานพิมานไมํอยูํไปทํางาน ทํานมนฤดีไปไรํ บางคนก็ค๎าขายไมํมีเวลา ผมขอฝากเรื่องนี้
   ด๎วยครับ ขอบคุณครับ 

นายปัญญา  มณีรัตน์ ขอบคุณที่ทางสมาชิกที่แนะนํา และจะขอรับไว๎ปฏิบัติจะพยายามเรํงให๎เร็วข้ึนในสํวนของ
ประธานสภาเทศบาล    รายงานการประชุม และจะพยายามถอดตามคําพูดของทํานสมาชิก   
   มีสมาชิกทํานใด ขอแก๎ไขข๎อความและถ๎อยคําในหน๎าที่ 9 อีกหรือไมํ ขอเชิญเลขานุการ
   สภาเทศบาลดําเนินการตํอเลยครับ 
นายภัทรศักด์ิ ปทุมวัฒนาวงศ์     ตํอไปหน๎าที่ 10 ,10 ,12 ,13 ,14 มีหน๎าที่แก๎ไขหน๎าเดียว คือหน๎าที่ 8 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ    ขอบคุณครับ  

นายปัญญา  มณีรัตน์ เมื่อไมํมีสมาชิกทํานใด เห็นเป็นอยํางอ่ืน  
ประธานสภาเทศบาล     - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจําปี  
   พ.ศ. ๒๕๖2   วันที่  19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2    

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
   ๓.1 เสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 กรณีมิได้ก่อหนี้ 
                               ผูกพัน  (กองช่าง )  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง    
                            พื้นฐาน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
           เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก   
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นายปัญญา  มณีรัตน์    ระเบียบวาระนี้  ขอเชิญทํานนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   
นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ เรียน ทํานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทุกทําน        
นายกเทศมนตรี                     ข๎าพเจ๎า ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กรณีมิได๎
           กํอหนี้ผูกพัน) กองชําง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกํอสร๎างโครงสร๎าง    
                            พ้ืนฐาน  หมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ประเภทคําออกแบบ คําควบคุมงานที่จํายให๎แกํ
            เอกชน นิติบุคคลหรือภายนอกเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิ่งกํอสร๎าง ประเภท คําจ๎างออกแบบ ควบคุม
           งานที่จํายให๎แกํเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
      หลักการ 
              ด๎วยเทศบาลตําบลลาดยาว ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน ประจําปี พ.ศ.2562               
   (กรณีมิได๎กํอหนี้ผูกพัน) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกํอสร๎างโครงสร๎าง    
                            พ้ืนฐาน  หมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ประเภทคําออกแบบ คําควบคุมงานที่จํายให๎แกํ
   เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิ่งกํอสร๎าง ประเภท คําจ๎างออกแบบ 
   ควบคุมงานที่จํายให๎แกํเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก งบประมาณ 100,000 บาท   
   (หนึ่งแสนบาทถ๎วน) โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรม
   ราชาภิเษกโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอุทยานหลวงพํอพวง 
      เหตุผล 
              เนื่องจากขณะนี้ ใกล๎สิ้นปีงบประมาณ รายการดังกลําวยังไมํได๎ดําเนินการกํอหนี้
   ผูกพัน ซึ่งไมํสามารถเบิกจํายได๎ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเป็นรายการที่มีความ
   จําเป็น ต๎องดําเนินการตํอไป 
              เพ่ือปฏิบัติให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การ
   เบิกจําย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
   พ.ศ. 2547 รวมแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข๎อ 59 ใน
   กรณีที่มีรายจํายหมวดคําครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ยังมิได๎กํอหนี้ผูกพัน แตํมีความ
   จําเป็นต๎องใช๎จํายเงินนั้นตํอไปอีก ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
   ตํอสภาท๎องถิ่นได๎อีกไมํเกินระยะเวลาหนึ่งปี  
นายปัญญา  มณีรัตน์ สําหรับในระเบียบวาระที่ ๓.๑ ที่ทํานนายกเทศมนตรีเสนอตํอที่ประชุม  ไมํทราบวํามี 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทํานใดจะเสนอความเห็นหรือไมํ       
    ขอเชิญ นายพิมาน  เพชรรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
นายพิมาน  เพชรรัตน์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู๎บริหารเทศบาล และผู๎รํวมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายพิมาน  เพชรรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
   ในกรณีของกันเงิน จะทําการจ๎างบุคคลภายนอกเพ่ือออกแบบกํอสร๎าง ในที่นี้ผมพอรู๎มา
   บ๎างแตํก็ยังไมํชัดเจน ก็อยากจะให๎ทางผู๎เสนอญัตติได๎มีโครงการวําเราจะไปจ๎างเขา
   ออกแบบอะไรแล๎วเอาเงินตัวไหนทําครับ ถึงจะต๎องกันเงินแสนไปจ๎างเขาออกแบบ ฝาก
   ทางประธานสภา ให๎ทางผู๎เสนอญัตติชี้แจงรวดเร็วนิดนึงครับ เพราะผมจะได๎อภิปรายครับ 
นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญผู๎บริหารชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ เรียนประธานสภา และผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายวิโรจน์  วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
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   คําออกแบบนี้ เราได๎รับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให๎ทําสวนสาธารณะเฉลิมพระ
   เกยีรติ ฐานะที่อยูํพื้นที่นี้ เราได๎จ๎างผู๎ออกแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ได๎เสนอมา  
   ทางเทศบาลฯ ก็ไมํมีวิศวกร จําเป็นต๎องจ๎างบุคคลภายนอกในการออกแบบสวนสาธารณะ
   ของเทศบาล ซึ่งเรามีพ้ืนที่อยูํแล๎ว คือสระประปา 
นายปัญญา มณีรัตน์ ขอบคุณครับ เชิญทํานพิมาน  เพชรรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายพิมาน  เพชรรัตน์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู๎บริหารเทศบาล และผู๎รํวมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล ก็ขอบคุณทํานนายกที่กรุณาได๎ตอบ แตํยังไมํครบถ๎วนวํา ในกรณีที่ไปจ๎างเขาออกแบบ
   แสนนึงเนี่ย หรือแสนเทําไรก็ชําง เราจะเอาเงินไหนถึงจะต๎องมีการเตรียมเงินที่จะไป
   จ๎างเขาออกแบบ ปัจจุบันเรามีเงินไหม หรือเงินตรงไหนครับ ฝากทํานประธานอีกครั้ง
   เพ่ือที่จะได๎พิจารณาเห็นควรให๎ หรือไมํให๎ครับ 
นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญผู๎บริหารชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ เรียนประธานสภา และผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  
นายกเทศมนตรี  เงินที่หมายถึงหมายความวํา เงินที่จ๎างออกแบบหรือเงินที่จะสร๎าง หรืออะไรครับ               
นายพิมาน  เพชรรัตน์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู๎บริหารเทศบาล และผู๎รํวมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมเข๎าใจวําเงินแสนเรามีแตํที่จะไปจ๎างเขาออกแบบเนี่ย แล๎วเงินที่ทํานจะสร๎าง 
   สวนสาธารณะที่ทํานนายกฯพูด เอาเงินที่ไหน   
นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ เรียนประธานสภา และผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  
นายกเทศมนตรี  เมื่อเราออกแบบเสร็จ เราจะใช๎เงินสะสมของเทศบาล เงินกองทุนสํารองในการสร๎าง
   สวนสาธารณะ ตามกระทรวงมหาดไทยที่ให๎ใช๎ ขอบคุณครับ 
นายพิมาน  เพชรรัตน์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู๎บริหารเทศบาล และผู๎รํวมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล จริงๆแล๎วการสร๎างสวนสาธารณะ ในเขตเทศบาลของเราก็มีอยูํแล๎ว ปัจจุบันซึ่งทาง
   เทศบาล สวนหรือสถานที่ออกกําลังกายของชุมชนเกาะอีเพลิน ทํานนายกฯก็ไมํได๎ดูแล 
   สํวนเกาะกลาง ทางนายกฯก็ไปบอกชาวบ๎านวําจะรื้อเป็นตัวหนอนอีกแล๎ว แล๎วสวนตรง
   สระประปาก็ไมํมีคนดูแล คนดูแลก็ออกไปแล๎ว ผมยังสงสัยวําถ๎าเรามีเงินสะสม         
   เงินกองทุนอะไรของเราเนี่ย ทําไมเราไมํไปดูแลปรับปรุงให๎กับสวนสาธารณะที่มีอยูํ แล๎วใน
   โรงเรียนก็เชํนกัน  ปรับภูมิทัศน์ให๎ดีจะได๎ไมํต๎องไปแจกซองผ๎าป่าเขา ในเมื่อมีเงิน สํวน
   สวนสาธารณะทํานต๎องมีคนกํอน จะสร๎างตอนคนไมํมี ผมก็เห็นวํากองชํางก็มีอยูํคนเดียว
   ไปเข็นหญ๎าออกจากเกาะกลาง กวําจะเสร็จใช๎เวลานาน ใครผํานไปมาก็บอกวําทําไมกอง
   ชํางมีคนเดียว เอา กรวยไปขวางทําเมื่อไรจะเสร็จ ผมคิดวําทางผู๎บริหารคิดจะสร๎างสวนเนี่ย 
   เดิมที่มันมีอยูํแล๎ว ไปดูและให๎ดี กรณีอยํางสวนธรรมฯให๎ไปตัดหญ๎ากาลเวลาผํานไปไมํได๎
   ปรับปรุงดูแลกันเลย ถ๎ามีเงินในโรงเรียนก็ไปปรับปรุงภูมิทัศน์ก็ได๎ ฝากทิ้งท๎ายไว๎เทํานี้ 
   ขอบคุณ ครับ 
นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญทํานสอน  เสรีรัฐ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสอน  เสรีรัฐ  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู๎ทรงเกียรติทุกทําน คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เจ๎าหน๎าที่ และตัวแทนชุมชนทุกทําน 
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๘ 
  
   ผมก็จะขอเพ่ิมเติมจากทํานพิมาน ประโยคสุดท๎ายที่พิมานพูด อันที่จริงแล๎วเห็นด๎วยกับ
   ทํานที่พูดการทําอะไร เงินสะสมที่เรามีอยูํผมก็รู๎ เห็นด๎วย และการที่จะทําเนี่ย ทํานนายก
   ไมํพูดให๎จะแจ๎งวําจะทําเป็นสวนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ จริงๆมันดี เพราะสมาชิกบางคนไมํรู๎  
   เพราะผมก็พ่ึงมารู๎ตอนที่ประชุมผู๎สูงอายุ ที่เห็นนายกพูดวําจะทําสวนเฉลิมพระเกียรติของ
   สระประปาที่จะเลยไปที่วัดตรงเมรุเผาศพ ผมได๎ยินได๎ฟังและจะทําถนนเฉลิมพระเกียรติ 
   ตั้งแตํแยกไฟแดงไปถึงโค๎งโรงเรียนบูรพา และเซเวํนไปถึงธนาคาร ธ.ก.ส ก็เห็นพูดกัน
   สวยงามนะ ผมขอฝากประธานไปยังคณะผู๎บริหารด๎วยนะครับ จะทําประมาณการ หรือจะ
   ทําไรของทําให๎ถี่ถ๎วน ทําให๎ดี ออกมาให๎รัดกุม แคํเห็นออกแบบเฉยๆผมก็ไมํให๎ เพราะ
   บางอยํางคุณไมํลงมาให๎เรียบร๎อย เวลาพูดในไลฟ์สวยงามวําจะทําทางเท๎า ปรับปรุงทางเท๎า
   กันน้ําไมํให๎เข๎าตลาด พูดซะสวยหรู ผมฝากไว๎ทําให๎ดี จะยกทางเท๎าไปพิจารณาดูหาข๎อมูล
   ให๎ดี สํวนเรื่องปูตัวหนอน ไมํใชํแคํเอาทรายไปถมแล๎ววางตัวหนอนนะ เพราะไมํกี่เดือนก็
   มันก็ทรุด เวลาน้ําโดนทรายมันก็ละลายหายไป ถ๎ามีอะไรอยากจะให๎เรียกสมาชิกไปดูเพ่ือ
   ชํวยกันหาข๎อมูล ข๎อสรุป กันดีกวํา ไมํใชํอยากจะทําอะไรหลายอยํางก็ไปหาคนอ่ืน เพ่ือน
   ฝูงผมเคารพ ทําเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 ผมเคารพ ทําให๎ดีให๎มัน
   อยูํยง ไมํใชํทําแล๎วแตกร๎าวไมํสนใจ จะด๎วยเหตุผลอะไรผมไมํรู๎ ไมํใชํจะทําพอใกล๎หมด
   หลักประกัน พอหมดประกันใช๎งบไหน ก็งบเทศบาล ฝากไว๎เทํานี้ ขอบคุณครับ  
นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญทํานวสันต์  สมัครเขตร์กิจ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายวสันต์  สมัครเขตร์กิจ   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร เจ๎าหน๎าที่ และตัวแทน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ชุมชนทั้ง 15 ชุมชน 
     กระผม นายวสันต์  สมัครเขตร์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
     บังเอิญทีท่ํานพิมานไดพู๎ดเมื่อกี้นี้ วําในสวนธรรมฯ รกร๎าง ไมํมีคนไปดูแล ก็ผมอยูํตรงนั้น
     ทําไมถึงไมํรู๎ ผมให๎เจ๎าหน๎าที่ลงไปเรื่อย แม๎กระทั้งตรงไหน เกาะอีเพลินก็ดี สวนธรรมฯก็ดี 
     ที่อยูํในเขตเทศบาล ผมรู๎ปัญหาตรงนี้ ทํานก็อยูํพูดมาวํารกๆ ผมก็ไมํรู๎ทํานเป็นอะไร                    
     พูดไปอะไรไปไมํรู๎เลยวําไมํคิดเลยวําบริเวณเราจะดีไมํดี มันอยูํที่ใคร เราเป็นตัวแทน
     ชาวบ๎าน ผมอยูํตรงนั้น ผมพูดทุกครั้งเกี่ยวกับงบประมาณชาวบ๎านที่จะได๎รับอานิสงส์
     จากการขับเคลื่อนของเรา ผมเป็นคนของอําเภอลาดยาวรู๎ทั้งนั้นแหละ บางอยํางผมไมํพูด
     ไอ๎ฉิบหายมึงเป็นสท.ประสาอะไรไมํพูดอะไรเลย กํอนที่จะมาประชุมสภาแตํละครั้ง ผมดู
     ตลอดวําตรงไหนหญ๎ายาว ตรงไหนมีปัญหาต๎นไม๎หรืออะไร ผมโทรหารักษาการปลัดฯ ขอ
     อนุญาตเอํยนาม ทํานบอกเดี๋ยวจะให๎เจ๎าหน๎าที่เข๎าไป โทรหาทํานสุชินเขาก็บอกวําจะเข๎า
     ไปทํา แล๎วบอกวําสวนธรรมฯ รก ผมก็ไมํรู๎รกตรงไหน ที่ผมพูดผมก็พูดจากปัญหา
     บ๎านผมอยูํตรงนั้น ผมคุยกับทํานนายอําเภอ ทํานก็คุยกับผม ทํานบอกสวนธรรมฯ รก
     ผมก็ให๎คนไปทํา ดีไหม ดี บางที่เจ๎าหน๎าที่ไมํวําง ผมก็เห็นใจ ผมอยากให๎ดูถึงปัญหาของ
     ชาวบ๎านเป็นหลัก ไมํใชํปัญหาสํวนตัวผมไมํอยากจะพูดนะครับ แตํเรื่องของชาวบ๎านผม
     พูดแนํนอน ผมอยากให๎หนํวยงานเราขับเคลื่อนไป ไมํใชํขัดกันไปขัดกันมา ผมต๎อง
     ขอขอบคุณทํานประธานสภาด๎วยที่เปิดโอกาสให๎ผมพูด ขอบคุณครับ 
นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญทํานสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสดิ์   เรียนประธานสภาเทศบาล เพ่ือนสมาชิก และผู๎มีเกียรติทุกทําน 
สมาชิกสภาเทศบาล        กระผม นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
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๙ 
         ขอพูดในเรื่องของญัตติ แรก  ในเรื่องของหลักการของญัตติเขียนมาวํา 
          ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานกํอสร๎าง
          โครงสร๎างพ้ืนฐาน หมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ประเภทคําออกแบบ คําควบคุมงาน
          ที่จํายให๎แกํเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิ่งกํอสร๎าง ประเภท 
         คําจ๎างออกแบบ ควบคุมงานที่จํายให๎แกํเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก 
         งบประมาณ 100,000 บาท ในหลักการคือขอกันเงินเพ่ือมาจํายให๎กับผู๎ออกแบบ 
         แตํผมอยากทราบวําออกแบบอะไร ด๎วยตัวหนังสือและญัตติอันนี้มันมีแคํกระดาษ
         แผํนเดียว สิ่งที่เรารู๎กันคือ ออกแบบโน๎นออกแบบนี่ รู๎ได๎โดยการพูดจาปากเปลํา 
         แตํหลักฐานในการออกแบบ คือในเรื่องของรายละเอียดในการขอเงินหนึ่งแสนบาทวํา
         ออกแบบอะไร ตรวจสอบได๎ไหม เพ่ืออนาคตเอาเงินไปแล๎วเนี่ย สภาเห็นด๎วย ผม
         คนนึงไมํเห็นด๎วย แตํผมขอดูได๎ไหมวําออกแบบไปแล๎วไปถึงไหนแล๎ว ผมตามได๎ไหมวํา
        หนึ่งแสนบาทเอาไปทําอะไร อยากให๎ลงให๎ชัดเจนวําออกแบบอะไรให๎มันอยูํใน
        ตัวหนังสือในญัตตนิี้ ผมจึงไมํสามารถยกมือให๎กับญัตตินี้ได๎ ขอบคุณครับ 
นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญทํานไพโรจน์  วิมลจิตรสอาด   
ประธานสภาเทศบาล  
นายไพโรจน์  วิมลจิตรสอาด  เรียนประธานสภาเทศบา สมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายไพโรจน์  วิมลจิตรสอาด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
  ผมขออ๎างถึงหนังสือที่ทางเทศบาลได๎สํงไปให๎ เป็นรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.
  2561 – พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับเรื่องโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
  มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
  ข๎อที่ 1 การปรับปรุงถนน เส๎นลาดยาว-หนองเบน 
  ข๎อที่ 2 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกามหามงคลพระราชพิธี
  ราชาภิเษก “อุทยานหลวงพํอพวง” 
  เมื่อสักครูํ ทํานสมาชิกได๎ถามวําคําออกแบบหนึ่งแสนบาทไปใช๎ในสํวนไหน ทําน
  นายกฯก็ได๎กลําววําจะนําใช๎ปรับปรุงสวนสาธารณะของเดิมที่มีอยูํแล๎ว คือ สระ
  ประปา บริเวณสระประปา เดิมก็อดีตทํานนายกธัญญะ เป็นผู๎ปรับปรุงสระประปา
  ให๎เป็นสวนสาธารณะประจําของอําเภอลาดยาว แตํการใช๎งานมานับสิบปี ความ
  ทรุดโทรมของมันตํางๆก็ทรุดโทรมไปเยอะ การที่เทศบาลจะเข๎ามาปรับปรุงก็ต๎องมี
  การวางแผนและออกแบบกํอสร๎าง การออกแบบการสร๎างนั้นเป็นการใช๎เงินให๎ตรง
  ตามวัตถุประสงค์ของเรา เพื่อให๎เกิดความสวยงาม ซึ่งครําวๆคือมีสะพานข๎างสระ
  ประปาเพ่ือข๎ามไปวิ่งออกกําลังกาย หรือจะเป็นการวิ่งภายในสวนสาธารณะของเรา 
  ซึ่งอําเภอลาดยาวของเรา สวนสาธารณะที่หน๎าอําเภอที่กํานันผู๎ใหญํบ๎านไปสร๎างเป็น
  อาคาร ทําให๎สวนสาธารณะหายไป ทุกวันนี้ลาดยาวของเราไมํมีสวนสาธารณะมีแตํ
  ของบริเวณสระประปาเทํานั้น โรงเรียนอนุบาลลาดยาวกํอสร๎างอาคารไว๎จนเต็ม
  พ้ืนที่ ผมเห็นวําการปรับปรุงสวนสาธารณะของอําเภอลาดยาวบริเวณสระประปา
  ของเรา เพ่ือให๎เป็นอุทยานหลวงพํอพวง นําจะให๎การสนับสนุนเพราะหลวงพํอพวง
  เป็นที่เคารพบูชาของชาวอําเภอลาดยาว และอีกประเด็นหนึ่งคนตลาดลาดยาวได๎มี
  สวนสาธารณะที่เป็นรูปรําง ตามแบบที่สวยงามเป็นราศีของชาวลาดยาว ผมคิดวํา
  สิ่งกํอสร๎างใดที่เกิดประโยชน์ตํอประชาชนชาวลาดยาว ฝากทํานประธานไปถึง
  สมาชิกที่วําการกํอสร๎างสวนสาธารณะต๎องให๎เห็นเป็นรูปธรรมกํอน มันไมํใชํการ
  กํอสร๎างต๎องออกแบบกํอน การกํอสร๎างต๎องมีการออกแบบถึงจะสวยงามไมํใชํสร๎าง 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล    สมัยสามัญ    สมัยที่ 4   ครั้งที่ 1    ประชุมเมื่อวันที่   27   กันยายน  2562 
 

๑๐ 
 
  สะเปะสะปะ แล๎วให๎ชํวยคิดวําอันนี้มันคือประโยชน์ของประชาชน ฝากไว๎เทํานี้ครับ 
  ขอบคุณครับ 
นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญทํานสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสดิ์   เรียนประธานสภาเทศบาล เพ่ือนสมาชิก และผู๎มีเกียรติทุกทําน 
สมาชิกสภาเทศบาล         จริงๆแล๎ว สมาชิกทุกทํานในสภาแหํงนี้ก็อยากให๎ลาดยาวเจริญ ก็ไมํได๎หมายความวํา
          ไมํได๎อยากให๎เจริญ สิ่งที่ผมพูดคือญัตติกระดาษแผํนเดียวมันไมํได๎บอกวําผมไมํเอาไมํ
          เห็นด๎วยวําจะไมํสร๎างโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ คือมันไมํได๎แนบกับญัตติที่สํงมาให๎ 
          ญัตติที่สํงมาให๎ไมํได๎มีอะไรเลยกระดาษแผํนเดียว ผมไมํรู๎หรอกวําอีกสามวันห๎าวัน
          กระดาษแผํนนี้ปลิวไปที่ตลาดชาวบ๎านจะรู๎ไหมครับวําจะทําอะไร แคํนี้เองครับ แตํ 
          การสร๎างสระ สร๎างถนน เฉลิมพระเกียรติมันดีครับผมเห็นด๎วย ทําให๎บ๎านเมือง
          สะอาดดูดี สมาชิกทุกทํานก็คงเห็นด๎วยแบบนั้น ขอบคุณครับ 
นายปัญญา มณีรัตน์ มีสมาชิกที่เห็นด๎วย และตั้งข๎อสังเกต จะให๎ทางฝั่งผู๎บริหารเปน็ผู๎ตอบ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ เรียน ทํานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทุกทําน        
นายกเทศมนตรี   ขอบคุณสมาชิกทุกทํานที่แนะนํา โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ 1 
   จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 2 โครงการนี้เป็นโครงการในพระราชดําริ และให๎ 1 
   ท๎องถิ่นนําเสนอ ตามที่ทํานสรณัฐได๎อภิปรายไว๎มันก็จริงครับญัตติมีเพียงแคํกระดาษแผํน
   เดียวจริง เดี๋ยวผมจะขอฉายให๎ดูตอนสุดท๎ายครับ และที่ทํานสมาชิกบอกผมไปพูดที่โน๎นที่
   นั้นวําสวยหรู มันสวยจริงๆครับ แตํถามวํามันทําต๎องใช๎เวลา คิดก็ตั้งหลายคนทั้งเจ๎าหน๎าที่
   ทั้งผู๎บริหารก็ต๎องหารือเพ่ือทําให๎ดีที่สุด ขออนุญาตฉายวีดีทัศน์พร๎อมมอบให๎ทําน ปลัดฯ 
   เป็นผู๎บรรยาย 
นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายภัทรศักด์ิ ปทุมวัฒนาวงศ ์    (บรรยายภาพที่ออกแบบ พร๎อมฉายวีดีทัศน์ โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ “อุทยาน
เลขานุการสภาเทศบาลฯ    หลวงพํอพวง”และโครงการ 1 ถนนเฉล ิมพระเกียรติ)        
นายปัญญา มณีรัตน์ ใช๎ เวลาพอสมควรแล๎วในญัตตินี้  เมื่ อไมํมีสมาชิกทํานใด มีข๎อคิดเห็นอ่ืนใดอีก  
ประธานสภาเทศบาล    ผมขอมติที่ประชุม   
   - สมาชิกทํานใด  อนุมัติ   โปรดยกมือ    สมาชิกอนุมัติ     .....10...... เสียง 
            - สมาชิกทํานใด  ไมํอนุมัติ           โปรดยกมือ    สมาชิกไมํอนุมัติ  .......-........ เสียง 
                             - สมาชิกทํานใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ    งดออกเสียง      .......1....... เสียง 
 

มติประชุม  อนุมัติกันเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  (กองช่าง )  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่ า ที่ ดิ น
   และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่  เอกชน นิติบุคคลหรือ
   บุคคลภายนอก งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อด าเนินการ
   ออกแบบ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรม 
   ราชาภิเษกโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอุทยานหลวงพ่อพวง 
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๑๑ 
 
นายปัญญา  มณีรัตน์  ๓.2  เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนเทศบาล 4ซอย 3 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระนี้  ขอเชิญทํานนายกเทศมนตรี     
นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ เรียน ทํานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทุกทําน        
นายกเทศมนตรี           ข๎าพเจ๎า ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบจํายขาดเงินสะสมของเทศบาล เพ่ือ

ดําเนินการโครงการซํอมแซมถนนเทศบาล 4 ซอย 3 (หลังวัดลาดยาว) โดยมีหลักการและ
เหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2547  
 
 (แก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 8 เงินสะสม ข๎อ 89 องค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นอาจใช๎จํายเงินสะสมได๎ โดยได๎รับอนุมัติจากสภาท๎องถิ่นภายใต๎เงื่อนไข ดังตํอไปนี้ 
   (1) ให๎กระทําได๎เฉพาะกิจการซึ่งอยูํในอํานาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด๎านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได๎ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร๎อนของประชาชน 
ทั้งนี้ ต๎องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
กําหนด 

   (2) ได๎สํงเงินสมทบกองทุนสํงเสริมกิจการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํละ
ประเภทตามระเบียบแล๎ว 

   (3) ให๎กันเงินสะสมสํารองจํายเป็นคําใช๎จํายด๎านบุคลากรไมํน๎อยกวําสามเดือน
และกันไว๎อีกร๎อยละสิบของงบประมาณรายจํายประจําปีนั้น เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

   (4) เมื่อได๎รับอนุมัติให๎ใช๎จํายเงินสะสมแล๎ว องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎อง
ดําเนินการกํอหนี้ผูกพันให๎เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมํเกินหนึ่งปีถัดไป หากไมํดําเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดให๎การใช๎จํายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

   ทั้งนี้ ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใช๎จํายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

   ประกอบกับหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 
29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว๎นการใช๎จํายเงินสะสมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   ซึ่งเงินสะสมของเทศบาล สามารถใช๎ได๎ จํานวน 7,630,000 บาท  
     รายละเอียด 
   โครงการซํอมแซมถนนเทศบาล 4 ซอย 3 ผิวจราจรกว๎าง 2.00-3.00 เมตร 

ความยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 147.00 ตาราง
เมตร โดยจํายขาดเงินสะสมจํานวน 304,000.- บาท (สามแสนสี่พันบาทถ๎วน) 

     เหตุผล 
   เทศบาลตําบลลาดยาว มีความจําเป็นต๎องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล

ตําบลลาดยาว เพ่ือจํายขาดเงินสะสมของเทศบาล  โครงการซํอมแซมถนนเทศบาล 4 ซอย 
3 (หลังวัดลาดยาว)  เพ่ือชํวยบรรเทาปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน หากไมํ
ดําเนินการซํอมแซมถนนดังกลําว จะสํงผลกระทบให๎ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
ลาดยาว ได๎รับความเดือดร๎อนในการเดินทางสัญจรไปมา     
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๑๒ 
 
  ขอได๎โปรดนําเสนอญัตตินี้ตํอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เพื่อพิจารณา

ตํอไป 
นายปัญญา  มณีรัตน์ สําหรับในระเบียบวาระที่ ๓.2 ที่ทํานนายกเทศมนตรีเสนอตํอที่ประชุม  ไมํทราบวํามี 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทํานใดจะเสนอความเห็นหรือไมํ   
   ขอเชิญ นายสอน  เสรีรัฐ  
นายสอน  เสรีรัฐ  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู๎ทรงเกียรติทุกทําน คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เจ๎าหน๎าที่ และตัวแทนชุมชนทุกทําน 
   กระผม นายสอน  เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
   การกํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  โครงการซํอมแซมถนนเทศบาล 4 ซอย 3 อันที่จริงแล๎วผมได๎
   เข๎าไปสํารวจดู เมื่อกํอนสมัยที่นายกเข๎ามาบริหารชํวงต๎นได๎ขอไปทีนึง แตํครั้งนั้นไป
   สํารวจมันเป็นเขตติดตํอขององค์การบริหารสํวนตําบลลาดยาว ตรงนั้นกับวัดลาดยาว จริง
   อยูํน้ําใน สระมันเซาะถนนหลังวัด จริงๆแล๎วมันเป็นที่ยาวแตํที่เราทําเนี่ยมันมีที่ดี 60- 70 
   เปอร์เซ็นต์ มีสํวนที่ทรุดอยูํนิดหนํอย ผมได๎ถามชาวบ๎านแถวนั้นวําถนนเส๎นนั้นใครทํา 
   ชาวบ๎านเขาบอกชํางเสริฐ เนี่ยแหละผู๎ที่รักษาผลประโยชน์ให๎กับคนลาดยาว และเป็นคน
   ลาดยาวจริงๆ ขอให๎เขามีแตํความสุขความเจริญ ทําไปแล๎วที่ผมไมํเห็นด๎วยคือไมํเกิด
   ประโยชน์ ทําตรงนี้ไปแคํนี้ 10 เปอร์เซ็นต์ 40-50 เปอร์เซ็นต์น้ําก็โพรงอยูํ คนเดินได๎อยูํ 
   แตํรถบรรทุกใหญํไมํได๎ ทั้งนี้ผมอยากฝากทํานประธานไปยังผู๎บริหารด๎วย โอนเงิน 3 แสน
   กวําบาทมันไมํมากหรอกครับสําหรับคนมี คนไมํมีมันมาก ผมขอโอนมาทําข๎างหน๎า หน๎า
   ถนนตรงนั้นแหละเวลาฝนตกน้ํามันขังตรงหน๎าบ๎านหมอแตงอํอน และดูสิมันมีทางน้ําออก
   ไหม เพราะถนนตรงนั้นฝนตกมันก็ไหลลงตรงนั้นทํวมขัง อยากจะให๎ทําตรงที่มีคนใช๎
   สัญจรไมํใชํทําตรงที่ไมํคํอยมีใครใช๎กัน ทําให๎มันดีไมํใชํทําแล๎วเกิดรอยแตกร๎าว มีหลายที่
   ชาวบ๎านมาบอกผม แตกนิดๆหนํอยทําไมไมํให๎มาซํอม ผมจะบอกให๎นะอาคารโรงเรียนสีก็
   ลอกก็ยังไมํให๎เขามาทําเดี๋ยวไว๎ใกล๎ๆจะหมดประกันคํอยให๎เขามาทา ทําให๎มันสวยงาม
   เพราะมันไมํใชํเงินเรา หรือจะรอกันเงินเราหรือเปลําก็ไมํรู๎ ถ๎าโยกย๎ายมาทําตรงนี้ผมเห็น
   ด๎วย แตํถ๎าจะไปทําตรงนั้นผมไมํโอเค แล๎วแตํเพ่ือนสมาชิก ฝากทํานประธานไว๎เทํานี้ครับ 
นายปัญญา มณีรัตน์ ฝากสมาชิกทุกทํานด๎วยนะครับ ในระเบียบข๎อบังคับ ข๎อที่ 68 กรณีประเด็นการพูดถึง
ประธานสภาเทศบาล   เสียดสีถึงบุคคลที ่ 3 ฝากเอาไว๎สมาชิกทํานไหนสนับสนุนก็สนับสนุนเต็มที่ ทํานไหน
   คัดค๎านก็คัดค๎านเต็มที่ มันเป็นเอกสิทธิ์ของทําน  
นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญทํานสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสดิ์   เรียนประธานสภาเทศบาล เพ่ือนสมาชิก และผู๎มีเกียรติทุกทําน 
สมาชิกสภาเทศบาล        กระผม นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
         จะฝากปัญหาไปยังคณะผู๎บริหาร เรื่องพ้ืนที่ทับซ๎อน เลยจะถามวําถนนเทศบาล 4 
         ซอย 3 มันคือถนนเทศบาลทั้งเส๎น แล๎วถนนเส๎นนี้อยูํบนเขตเทศบาลหรือองค์กร
          บริหารสํวนตําบลลาดยาว ที่ผมถามเนี่ยไมํได๎จะไมํให๎ผํานหรือไมํเห็นด๎วย มันจะผิด
         ตํอหลักอะไรบ๎างหรือเปลําวําไปทําบนพ้ืนที่อบต. มันจะผิดระเบียบไหม เพราะถ๎า
         เป็นพ้ืนที่เชื่อมตํอกับอบต. ทั้งหมดก็ทําได๎ อยากจะถามวําตามหลักการแล๎วมัน
         สามารถเอาเงินของเทศบาลทําได๎ไหม ฝากชี้แจง 
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๑๓ 
 
นายปัญญา มณีรัตน์ ในประเด็นนี้สําคัญที่ผู๎บริหารและสํวนที่เกี่ยวข๎องตอบ 
ประธานสภาเทศบาล แตํจะให๎ทางสมาชิกได๎อภิปรายกํอน  
นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญทํานมนฤดี  เมณฑ์กูล 
ประธานสภาเทศบาล  
นางมนฤดี  เมณฑ์กูล เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนชุมชนทุกทําน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางมนฤดี  เมณฑ์กูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
   ตามที่ทํานนายกฯ ได๎นําโครงการซํอมแซมถนนเทศบาล 4 ซอย 3 มันเป็นความคิดของ
   ดิฉันด๎วยสํวนหนึ่ง คือดิฉันได๎ผํานไปเมื่อ 3-4 ปีที่แล๎ว ผํานไปเห็นรั้ววัดกับน้ําในสระ ดิฉัน
   มองเห็นวํารั้วต๎องพังแนํเหมือนในกรณีขอเอํยนามบ๎านทํานแซนน้ําซัดบ๎านพังแตํตรงนั้น 
   เป็นน้ําไหล ดิฉันไปปลํอยปลาเป็นประจําแตํทําไงไมํให๎รั้ววัดและถนนพัง ดิฉันเป็นคนบ๎าน
   เหนือมา 30 กวําปี เพราะดูแล๎ววําวัดคงไมํทําแนํ ก็เลยมีความคิดวําอยากจะให๎ทํานนายก
   จะทําอยํางไรก็ได๎ไมํให๎รั้ววัดพัง จะทําถนนหรือทําไร เพราะดิฉันไมํมีความคิดตรงนี้ไมํได๎มี
   ความคิดลํวงหน๎าวําจะทําอะไรเพียงแตํทําถนนตรงนั้นให๎มันดีขึ้น แตํในกรณีนี้ดิฉันไมํ
   ทราบวํามันเป็นเขตติดตํอกับทางองค์การบริหารสํวนตําบล ระยะหลังมาทราบวําเป็นหมูํ 5 
   หลังจากบ๎านครูยุพาไป บ๎านตาธรรมที่ขายของ ตรงนั้นเป็นเขตติดตํอกับทาง อบต. หรือ
   เปลํา อยากจะให๎ทางเทศบาลไปตรวจสอบดูวําเป็นเขต อบต. หรือเปลํา ถ๎าทําได๎เราก็ทํา 
   ทําไมํได๎ก็ไมํได๎วําอะไร เพราะมันเป็นการทํานุบํารุงพ้ืนที่ สํวนสมาชิกที่จะเห็นด๎วยหรือไมํ
   เห็นด๎วยดิฉันก็ไมํวําอะไร เพราะดิฉันเป็นคนเสนอทํานนายกฯเอง ขอบคุณคํะ 
นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญทํานสอน  เสรีรัฐ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสอน  เสรีรัฐ  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู๎ทรงเกียรติทุกทําน คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เจ๎าหน๎าที่ และตัวแทนชุมชนทุกทําน 
   เมื่อกี้ที่ทํานสมาชิกได๎พูดวําถนนเส๎นนี้มันเป็นถนนของเทศบาล หรือองค์การบริหารสํวน
   ตําบล ผมจะเลําหรือจะบอกให๎ฟังเลย ผมเป็นมา 7 สมัยติดตํอกัน รวมสมัยนี้เป็น 8 สมัย 
   ผมก็เป็น คนลาดยาว อายุก็จะ 80 ปีแล๎ว จริงๆแล๎วเมื่อกํอนสายข๎างหลังวัดใหญํทั้งสาย 
   และสายบ๎านตั้งแตํวัดใหญํเลยมา จนไปถึงบ๎านกํานันผํองกํอนนี้อยูํในเขตสุขาภิบาล
   ทั้งหมด เพ่ือนสมาชิกและทํานผู๎มีเกียรติฟังด๎วย เดี๋ยวจะหาวําผมนี่  พูดพลํอยๆเพราะบ๎าน
   อยูํในเขตสุขาภิบาลแตํจะทําอยูํในเขตสุขาภิบาลหรือเปลําผมจําไมํได๎ ผมอยูํมาหลายสมัย
   อาจหลงลืมไปบ๎าง เพราะการทํางานแตํละครั้งแตํละผู๎บริหารแตํละประธานสุขาภิบาล ผม
   เถียงทุกคนถ๎ามันไมํถูกต๎อง ผมขออนุญาตทํานประธาน ผมปรามนิดหนํอย ผมเคยเถียงกับ
   ทํานนายอําเภอชวพงษ์ ตอนนั้นเป็นนายกการประปาของภูมิภาค ผมก็ค๎านวําทําไมถึงรีบ
   ให๎เพราะของน้ําเหมืองเราก็มี ถ๎ายกให๎ไปแล๎วทําให๎ประชาชนเดือดร๎อนได๎ พอดีบุญบารมี
   หลวงพํอพวงและพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวด๎วย ผู๎เข๎ามาฟังเป็นเจ๎าหน๎าที่ของประปา
   สํวนภูมิภาคด๎วย เขาก็เห็นวํามีสมาชิกค๎าน เขาก็ขอยกเลิกกํอน แล๎ว 5 ปี หรือ 10 ปี ถ๎า
   ไมํไหว คํอยขอมา ผมก็บอกนายอําเภอวําน้ําเรามี อส.เรามี น้ําไมํมีขอมา คุณจะขอมากี่วัน
   ก็ได๎วังซํานมาถึงลาดยาว 5-15 วันก็เต็มสระ และตรงนี้ที่ผมได๎ข๎อมูลมา เมื่อกํอนถนนเส๎น
   นั้นเป็นของสุขาภิบาล จากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พอมาถึงรุํนนายกธัญญะก็จะมีทําบ๎างใน
   เขตบ๎าง 
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๑๔ 
 
นายปัญญา มณีรัตน์ ผมขออนุญาตถามทํานสอน ตอนสมัยที่หาเสียงสิ้นสุดแคํร๎านค๎า นอกนั้นเลยไปเป็นนอก
ประธานสภาเทศบาล   เขตเทศบาลเราใชํไหมครับ  
นายสอน  เสรีรัฐ มันจะมี 2 หลัง บ๎านของเมียตาจันทร์ และมีร๎านค๎ายายบํวย แคํนั้นและผมก็ไปดูอะไร 
สมาชิกสภาเทศบาล แล๎ว จะทําถนนเส๎นนี้ถ๎าเทศบาลรวมกับอบต.ถ๎าได๎ก็ทํา แตํถ๎าไมํได๎ผมไมํเห็นด๎วย เพราะ

ทําแล๎วมันไมํเกิดประโยชน์  
นายปัญญา มณีรัตน์ ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นหํวงในเรื่องของนอกเขต เรื่องนี้สําคัญเพราะมันจะพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล   นํางบประมาณของเทศบาลไปทําไมํได๎อยูํแล๎ว ให๎คณะผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องลง

ไปสํารวจพ้ืนที่   
 ขอเชิญทางผู๎บริหารตอบในประเด็นนี้ด๎วยครับ 
นายวิโรจน์  วิบูลรัตน์ เรียน ทํานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทุกทําน       
นายกเทศมนตรี ขออนุญาตเอํยนาม ตามที่ทํานสอนได๎พูด ตรงเนี้ยก็มีผู๎รับจ๎างมาทําในของสุขาภิบาล เป็น

ทรัพย์สินของสุขาภิบาลและวันนี้ก็เป็นทรัพย์สินของเทศบาลทั้งหมด โดยเฉพาะที่นี้มี
กําหนดเลขถนนหัวท๎าย คือ ถนนเทศบาล 4 ซอย 3 และถนนเส๎นนี้ใช๎งบประมาณของ
เทศบาลทําทั้งหมด เหมือนปัญหาที่ผํานมาเราไปขอรวมกับองค์การบริหารสํวนตําบลใน
เขตนอกเขตหรือที่เหลื่อมล้ําแตํนายกฯเขาไมํเอา เป็นแบบนี้แล๎วผมจะทําทําไม แตํถนน
เส๎นนี้อยูํในเขตเทศบาล ที่ทําได๎ตลอดทําเฉพาะในสํวนที่เสียหาย ถ๎าทําตลอดทั้งเส๎น เดี๋ยว
สมาชิกก็มาพูดวํามันก็ยังดีจะไปรื้อทําไม แตํชํวงสระชํวงนี้มันเป็นโพรงต๎องขอขอบคุณทําน
มนฤดี ทีม่าบอก ถ๎ารถเข๎าไปวิ่งรถที่บรรทุกหนักๆ รถสิบล๎อ มันก็เกิดอุบัติเหตุ เทศบาลเรา
ก็ต๎องรับผิดชอบ ฝากประธานสภาไปยังสมาชิกด๎วย ขอบคุณครับ 

นายปัญญา มณีรัตน์ ขอบคุณทางผู๎บริหาร จริงๆแล๎วสมาชิกก็ไมํได๎คัดค๎านอะไรมาก เพียงแตํต๎องการความ 
ประธานสภาเทศบาล    ชัดเจนเกี่ยวกับเขตวําเป็นเขตของเทศบาลหรือไมํ เพราะถ๎านอกเขตมันไมํสามารถนํา

งบประมาณเทศบาลไปใช๎ได๎ และมันยังมีอีกหลายๆเส๎นที่เป็นเขตเชื่อมตํอที่ยังคุมเครืออยูํ 
 และเรื่องนี้เคยมีคดีฟ้องร๎องการทําการนอกเขตถึงศาลปกครอง เขาใช๎หลักเขตยิงเป๊ะเลย 

แตํถ๎าเราใช๎ชื่อถนนแบบนี้ผมไมํมั่นใจนะครับ ยังไงชํวยยืนยัน 
 ขอเชิญทํานสอน  เสรีรัฐ 
นายสอน  เสรีรัฐ ขอขอบคุณทํานนายกมากท่ีได๎บอกวํา เราสามารถทําได๎ตลอดสาย จะอยํางไรต๎องบอกมา 
สมาชิกสภาเทศบาล จะทุบหรือจะทําครึ่งตอน หรือตรงไหน หรือทําในสระท่ีมันโพรงออกมา เพราะคุณไมํบอก 

ผมเห็นทางต๎นมันยังดี 
นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญทํานไพโรจน ์ วิมลจิตรสอาด 
ประธานสภาเทศบาล    เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาผู๎ทรงเกียรติ 
 ผมนายไพโรจน์  วิมลจิตรสอาด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1   
 จริงๆแล๎วที่ตรงนี้อยูํในเขต 1 ที่ผมเป็นสมาชิกอยูํ แตํหลายทํานยังคงคลางแคลงใจวํา

ถนนเส๎นนั้นอยูํในหรือนอกเขต ถ๎าจะให๎ดีนะครับ ควรตรวจสอบให๎ชัดเจนถึงจะทํา เรา
อยากให๎เห็นการพัฒนาอยูํแล๎ว ไมํได๎ขัดขวางอะไร ถ๎าตรวจสอบให๎ถูกต๎องก็ทําได๎ 

นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญทํานพิมาน  เพชรรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล      
นายพิมาน  เพชรรัตน์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู๎บริหารเทศบาล และผู๎รํวมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล กรณีนี้ผมอยากให๎ฝ่ายชํางทราบจริงวํา รั้วนี่ลอย และผมไมํทราบวําในแบบมีพนังด๎วยหรือ

เปลํา พนังในรั้ว เพ่ือเวลาทําอันนี้จะไมํหลํนอยํางที่ทํานสอนพูด ถ๎ามีพนังกั้นรั้วด๎วยผมก็
เห็นด๎วย ดีดินจะไมํได๎เซาะ น้ําจะได๎ไมํเซาะไปอีก 
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๑๕ 
 
นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญทางผู๎บริหาร 
ประธานสภาเทศบาล      
นายวิโรจน์  วิบูลรัตน์ เรียน ทํานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทุกทําน       
นายกเทศมนตรี ขอขอบคุณทางสมาชิกท่ีได๎อภิปราย และมีข๎อเสนอแนะ ข๎อสงสัย จะขอมอบให๎ทางรักษา

ราชการแทนผู๎อํานวยการกองชํางตอบ  
นายบรรณพัฒ  เรืองข า เรียน ทํานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทุกทําน 
รก.ผอ.กองช่าง โครงการนี้ เป็นโครงการซํอมแซมถนนเทศบาล 4 ซอย 3 ในการสํารวจได๎สํารวจพื้นผิว   

ที่ชํารุด ถนนที่ชํารุดที่เสียหาย ผมได๎สอบถามกับชาวบ๎านแถวนั้นวําเสียหายตรงไหน
เสียหายอยํางไร ลักษณะตามที่ทํานสมาชิกได๎พูด คือ ลักษณะมันเป็นโพรงมันอยูํลอยๆ 
และพอมันอยูํลอยๆมันจะอันตราย ตอนที่ผมไปสํารวจชาวบ๎านก็บอกวําลูกหลานฉันจะขี ่

 จักรยานก็จะตกลงมันอันตราย ผมเลยแจ๎งทํานนายกฯ และทํานนายกฯรีบให๎จัดการ
โครงการนี้ สํวนใต๎โพรงของโครงการนี้เราได๎ออกแบบพนังที่เราได๎สํารวจแล๎วพนังสูงเฉลี่ย
ประมาณ 1 เมตร แบบพนังเราได๎เอาแบบมาจากแขวงการทาง เราก็จะเลาะตามแนวรั้ว ซึ่ง
ถนนจริงมันยาวกวํา 54 เมตร  

นายปัญญา มณีรัตน์ แบบนี้นะครับ อยากรู๎วําในเขตหรือนอกเขต ที่กลําวมาคือรู๎อยูํแล๎ววํามันเป็นความ 
ประธานสภาเทศบาล      เดือดร๎อนของชาวบ๎าน แตํมันยังคุมเครือ เป็นแบบนี้ผมก็ไมํเห็นด๎วย อยากให๎กลับไป

สํารวจวําพ้ืนที่ตรงนั้นในเขตหรือนอกเขตรับผิดชอบตอบให๎ชัดด๎วยครับ  
 ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายวิโรจน์  วิบูลรัตน์ จริงๆแล๎ว ผมไมํได๎มีปัญหาอะไร ในฐานะที่ผมเป็นผู๎บริหาร ถามวําทําในเขตไหม ก็ทําใน 
นายกเทศมนตรี เขตครับ ขอยืนยันครับวําเป็นทรัพย์สินของเทศบาลครับ ที่เป็นงบประมาณของสุขาภิบาล 
 และมีหลายที่ที่ใช๎งบประมาณของเทศบาลไปทํา ขอเรียนทํานประธานเลยวํา มันจะพังไป

มากถ๎าเกิดอุบัติเหตุเทศบาลต๎องรับผิดชอบ และการทําทุกอยํางผมก็ศึกษาไมํใชํดันทุรังทํา 
นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญทํานสอน 
ประธานสภาเทศบาล     
นายสอน  เสรีรัฐ เมื่อคณะผู๎บริหารรู๎อยูํแล๎ววําเป็นทรัพย์สินของเทศบาล ก็นําจะเอาญัตติเกําออกมาที่ตรง 
สมาชิกสภาเทศบาล   หลังวัดที่จะพัง แล๎วยังพูดเองวํามันเป็นเขตของ อบต. ทําไมํได๎  แล๎วถ๎าอยํางนั้นผมจะเอา

เรื่องตรงไหนมาพูด 
นายปัญญา มณีรัตน์ ทางผู๎บริหารยืนยันนะครับวําอยูํในเขตเทศบาล และยินยอมที่จะรับผิดชอบ 
ประธานสภาเทศบาล     
นายวิโรจน์  วิบูลรัตน์ เรียนทํานประธานในฐานะที่เป็นผู๎บริหารอยูํที่นี้ ผมขอยืนยันวําเป็นในเขตเทศบาล  
นายกเทศมนตรี  
นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญทํานสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสดิ์   เรียนประธานสภาเทศบาล เพ่ือนสมาชิก และผู๎มีเกียรติทุกทําน 
สมาชิกสภาเทศบาล        ถอดคําพูดของทํานนายกฯด๎วยนะครับ ที่ยืนยันวําอยูํในเขตเทศบาล   

นายปัญญา มณีรัตน์ -  เมื่อไมํมีสมาชิกทํานใด มีข๎อคิดเห็นอ่ืนใดอีก   
ประธานสภาเทศบาล       ผมขอมติที่ประชุม   
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๑๖ 
 
 
   - สมาชิกท่านใด  อนุมัติ   โปรดยกมือ     สมาชิกอนุมัติ    ...10....  เสียง 

- สมาชิกท่านใด  ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือ   สมาชิกไม่อนุมัติ .....-....  เสียง 
                            - สมาชิกท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ   งดออกเสียง       ....1.... เสียง 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เพื่อด าเนินการโครงการซ่อมแซมถนนเทศบาล 4 
   ซอย 3 (หลังวัดลาดยาว)  
นายปัญญา  มณีรัตน์  ๓.3  เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนน        
ประธานสภาเทศบาล       เทศบาล 4 ซอย 1 พร้อมพนังกันน้ า คสล. (กองช่าง)   
 ระเบียบวาระนี้  ขอเชิญทํานนายกเทศมนตรี 
นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ เรียน ทํานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทุกทําน        
นายกเทศมนตรี           ข๎าพเจ๎า ขอเสนอญัตติขออนุมัติจํายขาดเงินสะสมโครงการซํอมแซมถนน คสล. 

ถนนเทศบาล 4 ซอย 1 พร๎อมพนังกันน้ํา คสล. (กองชําง)    โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้     

     หลักการ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2547 (แก๎ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 8 เงินสะสม ข๎อ 89 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
อาจใช๎จํายเงินสะสมได๎ โดยได๎รับอนุมัติจากสภาท๎องถิ่นภายใต๎เงื่อนไข ดังตํอไปนี้ 

   (1) ให๎กระทําได๎เฉพาะกิจการซึ่งอยูํในอํานาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด๎านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได๎ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร๎อนของประชาชน 
ทั้งนี้ ต๎องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
กําหนด 

   (2) ได๎สํงเงินสมทบกองทุนสํงเสริมกิจการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํละ
ประเภทตามระเบียบแล๎ว 

   (3) ให๎กันเงินสะสมสํารองจํายเป็นคําใช๎จํายด๎านบุคลากรไมํน๎อยกวําสามเดือน
และกันไว๎อีกร๎อยละสิบของงบประมาณรายจํายประจําปีนั้น เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

   (4) เมื่อได๎รับอนุมัติให๎ใช๎จํายเงินสะสมแล๎ว องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎อง
ดําเนินการกํอหนี้ผูกพันให๎เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมํเกินหนึ่งปีถัดไป หากไมํดําเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดให๎การใช๎จํายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

   ทั้งนี้ ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใช๎จํายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

   ประกอบกับหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 
29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว๎นการใช๎จํายเงินสะสมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   ซึ่งเงินสะสมของเทศบาล สามารถใช๎ได๎ จํานวน 7,630,000 บาท 
          รายละเอียด 
   โครงการซํอมแซมถนน คสล. ถนนเทศบาล 4 ซอย 1 พร๎อมพนังกันน้ํา คสล. ผิว

จราจรกว๎าง 4.00-5.00 เมตร ความยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น 
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๑๗ 
 
 
 พ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 312.00 ตารางเมตร พร๎อมพนังกันน้ํา คสล. ความยาว 74.00 เมตร 

โดยจํายขาดเงินสะสมจํานวน 4,805,000.- บาท     (สี่ล๎านแปดแสนห๎าพันบาทถ๎วน) 
     เหตุผล 
   เทศบาลตําบลลาดยาว มีความจําเป็นต๎องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล

ตําบลลาดยาว เพ่ือจํายขาดเงินสะสมของเทศบาล โครงการซํอมแซมถนน คสล. ถนน
เทศบาล 4 ซอย 1 พร๎อมพนังกันน้ํา คสล. เพ่ือชํวยบรรเทาปัญหาความเดือดร๎อนของ
ประชาชน ในการเดินทางสัญจรไปมาและป้องกันการเกิดอุทกภัย ป้องกันการพังทลายของ
ตลิ่งริมคลอง เนื่องจากการกัดเซาะของกระแสน้ําและเพ่ือรักษาสภาพของแนวลําน้ําให๎คง
อยูํในสภาพเดิม หากไมํดําเนินการซํอมแซมถนนพร๎อมพนังกันน้ําดังกลําว จะสํงผลกระทบ 

 
 ให๎ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลาดยาว ได๎รับความเดือดร๎อนในการเดินทางสัญจรไปมา

และได๎รับความเดือดร๎อนจากอุทกภัยมากยิ่งขึ้น 
  ขอได๎โปรดนําเสนอญัตตินี้ตํอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เพ่ือพิจารณาตํอไป 
นายปญัญา  มณีรัตน์ สําหรับในระเบียบวาระที่ ๓.3 ทํานนายกเทศมนตรีเสนอตํอที่ประชุม  ไมํทราบวํ ามี
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทํานใดจะเสนอความเห็นหรือไมํ   

นายปัญญา มณีรัตน์ ในวาระนี้มีสมาชิกทํานใด มีข๎อคิดเห็นอ่ืนใดอีก   
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญ นายพิมาน เพชรรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
นายพิมาน  เพชรรัตน์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู๎บริหารเทศบาล และผู๎รํวมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายพิมาน  เพชรรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
   กรณีแนวเขตพนังกั้นน้ํา มันจําเป็นต๎องทําทุกคนก็เข๎าใจมันจะมีท๎องถิ่นหลายที่กรณีทํา
   พนังกั้นน้ําเราสามารถของบประมาณจากสนับสนุนจากถิ่นอ่ืนได๎ ถ๎าเราไมํขวนขวายใน
   ลักษณะนี้มันก็จะทําให๎เราต๎องมาใช๎งบของตนเอง ในกรณีเรามีเงินอุดหนุน 7 ล๎านกวํา 
   ตามที่ทํานนายกแถลง เราใช๎ 4 ล๎านกวํา แตํถ๎าเราได๎มีโอกาสหางบจากองค์กรอ่ืนเพ่ือทํา
   พนังกั้นน้ํา คล๎ายๆกับวําตอนนี้ทางท๎องถิ่นข๎างเคียงเรานี้เขาได๎รับงบประมาณจากสํวน
   ตํางๆปีๆหนึ่ง 10 กวําล๎าน เพ่ือมาทําถนน ทําอะไรตํางๆ แตํของเราแทบไมํมีเลย อันนี้ผม
   ก็ไมํเข๎าใจวําขึ้นกับใคร ก็เลยฝากไว๎วําถึงแม๎วําเราจะไมํมีโอกาสได๎งบประมาณจากถิ่นอ่ืน
   เราต๎องใช๎งบประมาณของเรา ถ๎าเป็นไปได๎ถ๎ามีโอกาสมีชํองทางที่จะไปหางบจากแหลํงอ่ืน 
   ขอฝากประธานสภาไว๎พียงเทํานี้ ขอบคุณครับ 

นายปัญญา มณีรัตน์ -  เมื่อไมํมีสมาชิกทํานใด มีข๎อคิดเห็นอ่ืนใดอีก  ผมขอมติที่ประชุม   
ประธานสภาเทศบาล   - สมาชิกท่านใด  อนุมัติ   โปรดยกมือ     สมาชิกอนุมัติ   ...10....  เสียง 

- สมาชิกท่านใด  ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือ   สมาชิกไม่อนุมัติ   .....-....  เสียง 
                            - สมาชิกท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ   งดออกเสียง      .....1.... เสียง  
 

มติที่ประชุม  อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนเทศบาล 4 ซอย 1 พร้อม
   พนังกันน้ า คสล. (กองช่าง) 
นายปัญญา  มณีรัตน์  ๓.4 เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  
 ประธานสภาเทศบาล     พ.ศ.๒๕๖2  และกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  (ส านักปลัดเทศบาล)  
   แผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่า 
   บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   
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๑๘ 
 
             ระเบียบวาระนี้  ขอเชิญทํานนายกเทศมนตรี 
นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ เรียน ทํานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทุกทําน        
นายกเทศมนตรี                       ข๎าพเจ๎า ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจํายประจําปี  งบประมาณ                                     
                                  พ.ศ.๒๕๖2  และกันเงิน กรณียังมิได๎กํอหนี้ผูกพัน  (สํานักปลัดเทศบาล)   หมวดคํา        
                                  ครุภัณฑ์ ประเภท คําบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์           หลักการ      
      หลักการ 
      ด๎วยเทศบาลตําบลลาดยาว มีความจําเป็นต๎องโอนเงินงบประมาณรายจําย 
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 เนื่องจากงบประมาณมีไมํเพียงพอ  และกันเงิน กรณียัง
   มิไดก๎ํอหนี้ผูกพัน โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

โอนลด 
   หนํวยงาน    กองชําง  
     แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา   
   งาน   กํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
   หมวด   คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง  
   รายการ            โครงการยกระดับถนนเทศบาล 7 พร๎อมวางทํอระบายน้ํา    
   งบประมาณตั้งไว๎   4,632,000.-บาท 
     ขอโอนลด     จํานวน 345,240.- บาท  
   งบประมาณคงเหลือ   จํานวน 4,286,760.-บาท 
      โอนเพิ่ม 
    หนํวยงาน     สํานักปลัดเทศบาล 
   แผนงาน   บริหารงานทั่วไป   
   งาน   บริหารทั่วไป 
   หมวด   คําบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
   รายการ   คําบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
   งบประมาณตั้งไว๎  จํานวน  10,000.-บาท 
   โอนเพ่ิม            จํานวน   345,240 บาท 
   งบประมาณคงเหลือ   จํานวน  355,240 บาท 
             - เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษา ซํอมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่
   เกีย่วข๎อง แบบขนาดใหญํ เชํน ยกเปลี่ยนเครื่องยนต์ ฯลฯ   

เหตุผล 
                      ด๎วยเทศบาลตําบลลาดยาว ได๎รับบริจาค ครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก จาก
   เทศบาล นครนนทบุรี เพื่อนํามาใช๎ในกิจกรรมตําง ๆของเทศบาล เชํน การรับสํงผู๎สูงอายุ 
   ชุมชน กลุํมตรี เมื่อต๎องเดินทางไปรํวมกิจกรรมกับหนํวยงานภายนอก รวมทั้งกิจกรรมอ่ืน 
   ๆของเทศบาลตําบลลาดยาว แตํเนื่องจากรถยนต์ดังกลําว เดิมเป็นรถห๎องสมุดเคลื่อนที่ จึง
   ไมํมีอุปกรณ์หลายอยํางในการอํานวย ความสะดวก เชํน เบาะนั่ง พัดลม  ชั้นวางของ  
   ผ๎ามําน และสีภายนอก (ตามสําเนา เอกสารแนบท๎าย) ประกอบกับโครงการยกระดับถนน
   เทศบาล 7 พร๎อมวางทํอระบายน้ํา (กองชําง) ได๎ดําเนินการตามระเบียบพัสดุแล๎ว ซึ่งมีเงิน
   เหลือจําย เทศบาล ฯเห็นควรโอนเงินงบประมาณในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
   รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ คุ๎มคํา เกิด 
   ประโยชน์สูงสุดตํอประชาชน  
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                      เพ่ือให๎การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยวิธีการงบประมาณ
   ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข๎อ 
   ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจํายในหมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎างที่ทําให๎
   ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ ให๎เป็นอํานาจอนุมัติ
   ของสภาท๎องถิ่น 
                      และเนื่องจากใกล๎สิ้นปีงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาลยังไมํสามารถดําเนินจัดจ๎าง
   ปรับปรุง และซํอมแซมรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ซึ่งไมํสามารถเบิกจํายได๎ทันใน ปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได๎กํอหนี้ผูกพัน เพ่ือให๎ไปตาม 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา 
   เงิน และการตรวจเงิน  พ.ศ. 2547  แก๎ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 
   การกันเงิน ข๎อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจํายหมวดคําครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ยังมิได๎กํอหนี้
   ผูกพัน แตํมีความ จําเป็นต๎องใช๎จํายเงินนั้นตํอไปอีก ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรายงาน
   ขออนุมัติกันเงิน ตํอสภาท๎องถิ่นได๎อีกไมํเกินระยะเวลาหนึ่งปี 
   ขอได๎โปรดนําเสนอญัตตินี้ตํอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เพ่ือพิจารณาตํอไป 
นายปัญญา  มณีรัตน์ สําหรับในระเบียบวาระที่ ๓.4 ที่ทํานนายกเทศมนตรีเสนอตํอที่ประชุม  ไมํทราบวํามี 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทํานใดจะเสนอความเห็นหรือไมํ   
   ขอเชิญนางมนฤดี  เมณฑ์กูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
นางมนฤดี  เมณฑ์กูล เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนชุมชนทุกทําน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางมนฤดี  เมณฑ์กูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
   รบกวนเพ่ือนสมาชิกดูหน๎าสุดท๎าย ใบเสนอราคา ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ดีอาร์.บัสบอดี้ 
   รายละเอียดที่ทางฝ่ายบริหารเสนอขึ้นมา ดิฉันจะขอสอบถามผํานทํานประธานสภาไปยัง
   คณะผู๎บริหารด๎วย  
   ซํอมสี ปะผุ อันนี้ทําสีรถ จํานวน 89,000 บาท อันนี้ดิฉันไมํได๎สงสัยอะไร 
   เปลี่ยนพัดลมใหมํ จํานวน 6 ตัว ตัวละ 35,000 บาท ดิฉันไปเฉลี่ยมาแล๎วพัดลม ตัวละ 
   5,800 บาทติดแอร์ดีวําไหม 
   ใสํผ๎ามํานรอบคัน 25,000 บาท อันนี้ดิฉันไมํทราบข๎อมูลเกี่ยวกับผ๎ามําน ตํอไปเพิ่มหิ้ง
   เก็บของ ซ๎าย-ขาว อยูํที่45,000 บาท ตกข๎างละ 27,000 บาท อันนี้ก็ไมํเจ็บปวดเทํา
   ติดตั้งเก๎าอ้ีใหมํ จํานวน 26 ตัว 138,000 บาท เก๎าอ้ีพร๎อมติดตั้งตกตัวละ 5,307 บาท
   อันนี้ดิฉันไมํทราบวํารวมคําอะไรอีก และกไ็มํทราบวําทําไมเก๎าอ้ีถึงได๎แพงขนาดนี้ การที่รับ
   รถมาดิฉันเห็นด๎วยและดีใจเพราะเทศบาลไมํมีรถที่สามารถพาจะกลุํมสตรี ชุมชน หรือ
   ผู๎สูงอายุไปครบพร๎อมกัน แตํมามองตรงนี้มีคําภาษีอีก 23,000 บาท สรุปสุทธิ  
   355,240 บาท ซื้อยกรายการทํารถมันแพงไปหรือเปลํา บริษัทนี้มันมีบริษัทเดียวใน
   ประเทศไทยหรอคํะ เก๎าอ้ีตัวละห๎าพันกวําบาทอาจจะรวมราคาติดตั้งด๎วยแตํถ๎าจะให๎ดีต๎อง
   ละเอียดกวํานี้ ฝากทํานประธานไปยังผู๎บริหารให๎ชํวยตอบนิดนึงวําทําไมราคาเก๎าอ้ีถึงแพง 
   พัดลมก็แพงนําจะติดแอร์ไปเลย ขอบคุณคํะ 

นายปัญญา มณีรัตน์ มีสมาชิกทํานใด มีข๎อคิดเห็นอ่ืนใดอีก   
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญ นายพิมาน เพชรรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
นายพิมาน  เพชรรัตน์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู๎บริหารเทศบาล และผู๎รํวมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายพิมาน  เพชรรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
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๒๐ 
 
   ถ๎ากรณีเอารถมาใช๎งานเป็นมินิบัส สมัยนี้รถบัสที่หมดประจําการณ์เยอะ เพราะวําคํอม
   งานไมํสะดวกเวลาเข๎าตรอก ซอก ซอย สังเกตรถที่วิ่งเข๎ากรุงเทพฯ เป็นรถมินิบัส 
   หมดแล๎ว ผมแนะนําวํารถที่ให๎มาไมํต๎องซํอม แนะนําซื้อใหมํเลยล๎านกวําบาท มันหมด
   สมัยรถพัดลมแล๎ว ต๎องเป็นรถแอร์เข๎าเมืองก็ไมํได๎ ซื้อเป็นมินิบัสเลยที่เขาใช๎กันอยูํ ราคา
   ไมํแพง เพราะอนาคตข๎างหน๎า เผื่อไว๎ใช๎ประจําในการรับ-สํงเด็กอนุบาล ทํานอยําไปมอง
   แคํงานซํอม ทํานต๎องนึกถึงวํางานประเภทนี้ถ๎าเอาไปสนับสนุนกองชํางดัดแปลง เ พ่ื อ จ ะ
   บรรทุกดินบรรทุกทราย เพราะฉะนั้นทํานลองไปพิจารณาใหมํ ขอบคุณครับ 
นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญฝั่งผู๎บริหารตอบในประเด็นที่ทางสมาชิกได๎อภิปรายไว๎ด๎วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
นายวิโรจน์  วิบูลรัตน์ เรียน ทํานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทุกทําน        
นายกเทศมนตรี กระผม นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
 รถยนต์โดยสารเป็นของเทศบาลนครนนทบุรี ได๎สนับสนุนให๎กับเทศบาลของเรา อยํางที่

ทํานสมาชิกบอกให๎ไปขอจากที่อ่ืนมันยากลําบากแสนเข็นขนาดไหน ราคาที่ทํานสมาชิกได๎
เห็นก็เป็นการหันราคากันมาแล๎วเงินเหลือ ประจวบเหมาะเราได๎ขอรถจากทางเทศบาลนคร
นนทบุรี ก็เลยจะทําการซํอม เพราะราคาที่จะติดแอร์นั้นประมาณ 2-3แสนบาท สํวนเรื่อง
ราคาของการปรับปรุงซํอมรถยนต์โดยสาร มอบให๎ทางรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ 
เป็นผู๎ชี้แจง 

นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญปลัดเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล    
นายภัทรศักด์ิ ปทุมวัฒนาวงศ์      เรียน ทํานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทําน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ     กระผม นายภัทรศักดิ์  ปทุมวัฒนาวงศ์ ผู๎อํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
        ปลัดเทศบาล 
       หลังจากที่เราได๎รับการสนับสนุนรถยนต์โดยสารมา เราได๎ดําเนินการสืบราคา จาก   
       บริษัทที่รับซํอมตกแตํงรถประเภทนี้โดยตรงมีจากบริษัท นิวอุดมชัย ทราสปอร์ต     
       จํากัด จังหวัดเชียงใหมํ ,ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ฉัตรชัยลําปางทราเวล จังหวัดลําปาง และ  
       ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ดีอาร์. บัสบอดี้ จังหวัดราชบุรี  ซึ่งร๎านสุดท๎ายนี้ราคากวําถูกจาก 
        ร๎านที่นํามาเทียบ ทางเจ๎าหน๎าที่ได๎สําเนามาให๎แคํร๎านที่ถูกที่สุด จริงๆแล๎วมคีวาม 
       ตั้งใจจะติดแอร์  แตํเนื่องจากวําคําติดตั้งระบบไฟ  จริงแล๎วคําติดตั้งพัดลมอยําง  
       เดียวมันไมํใชํต๎องเดินระบบไฟใหมํต๎องปรับสลับกระแสไฟเปลี่ยนจาก AC เป็นไฟ   
       220 วัตต์ ซึ่งคําติดตั้งตัวนี้มันแพงและจะเสียบํอย ราคาที่เห็นนี่ก็เฉลี่ยตัวพัดลมด๎วย 
       เดิมรถมันเป็นแอร์บ๎าน แตํเมื่อจะใช๎งานต๎องจอดเสียบไฟบ๎านเพราะมันเป็นรถ  
       ห๎องสมุดเคลื่อนที่ เราจึงต๎องเปลี่ยนระบบนี้ให๎เป็นระบบพัดลม ถ๎าติดตั้งแอร์ทั้งระบบ 
      ประมาณ 2-3 แสนบาท สํวนตัวเก๎าอ้ี เป็นเก๎าอ้ีเบาะเอนเคลือบหนังมันมีราคา   
      มาตรฐานของมันอยูํ เอามาเสนอทํานกํอน สํวนในการจัดซื้อจัดจ๎างนั้นต๎องมีการ 
      ตํอรองอีกทีด๎วยงานพัสดุกองคลัง ขอบคุณครับ 

นายปัญญา มณีรัตน์ -  เมื่อไมํมีสมาชิกทํานใด มีข๎อคิดเห็นอ่ืนใดอีก   
ประธานสภาเทศบาล   ผมขอมติที่ประชุม   
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๒๑ 
 
   - สมาชิกท่านใด  อนุมัติ           โปรดยกมือ    สมาชิกอนุมัติ ....8.....  เสียง 

- สมาชิกท่านใด  ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือ   สมาชิกไม่อนุมัติ .....-....  เสียง 
                            - สมาชิกท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ   งดออกเสียง       .....3.... เสียง 
 

มติที่ประชุม               อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖2  และกันเงิน   
                             กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  (ส านักปลัดเทศบาล)   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท                       
                             ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  เรื่องอ่ืนๆ 

นายปัญญา  มณีรัตน์ มีสมาชิกสภาทํานใด หรือทางฝ่ายบริหารทํานใด  จะเสนอเรื่อง อื่นๆ  หรือไมํ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีอภิปรายในวาระอ่ืนๆ 
นายวิโรจน์  วิบูลรัตน์ เรียน ทํานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทุกทําน        
นายกเทศมนตรี กระผม นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
 ต๎องขอขอบคุณทํานสมาชิกทุกทําน รายละเอียดโครงการอ่ืนๆที่จะดําเนินการ จะขอ

นําเสนอเป็นpower point วําจะทําอะไรบ๎าง และเราจะได๎มีสํวนรํวมกับสํวนราชการทั้ง
อําเภอและอ่ืนๆในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เชํน 1 โครงการ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 

 บางครั้งที่ทํานได๎ฟังมาบ๎างบางที่ไมํเป็นความจริง เชํนเกาะกลาง ซึ่งได๎ขออนุญาตแขวงการ
ทางในการปรับปรุงเรียบร๎อยแล๎ว ขอให๎ชมในสไลด์กํอนครับมาเราปรับปรุงอยํางไรบ๎าง ขอ
มอบให๎รักษาราชการแทนผู๎อํานวยการกองชําง เป็นผู๎บรรยาย 

นายบรรณพัฒ  เรืองข า เรียน ทํานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทุกทําน 
รก.ผอ.กองช่าง โครงการ 1 อําเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด อําเภอลาดยาวได๎
มอบหมายให๎เทศบาลตําบลลาดยาวเป็นผู๎ออกแบบแล๎วประมาณการ อําเภอลาดยาวได๎
คัดเลือกถนนสายหนองเบน-ลาดยาว ตอนตั้งแตํหน๎าโรงเรียนบูรพาถึงแยกไฟแดง ไป
ทางซ๎าย-ขวา ไปทางขวา ตอนแยกไฟแดงไปถึงธนาคารเพ่ือการเกษตรสาขาลาดยาว และ
ตอนแยกไฟแดงถึงหน๎าเซเวํนหน๎าสถานีตํารวจภูธรลาดยาว เทศบาลได๎ดําเนินการ
ออกแบบเสร็จเรียบร๎อย และได๎นําเรื่องเพ่ือนําเข๎าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอําเภอ 
กบอ. เพ่ือพิจารณาโครงการดังกลําว และได๎มีมติเป็นไปตามแบบที่เทศบาลตําบลลาดยาว
ได๎ออกแบบ อีกทั้งทางเทศบาลได๎ดําเนินมอบพ้ืนที่ไปเรียบร๎อยแล๎ว  

 (รายละเอียดตามpower point พร๎อมบรรยาย) 
นายวิโรจน์  วิบูลรัตน์ ในสํวนนี้ได๎นําเสนอทางอําเภอ อยากจะฝากประธานสภาไปยังสมาชิกวําในสํวนที่เราจะ 
นายกเทศมนตรี ปรับปรุง 

นายปัญญา  มณีรัตน์ มีสมาชิกสภาทํานใด   จะเสนอ เรื่อง อ่ืนๆ   หรือไมํ  
            ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายไพโรจน์  วิมลจิตสอาด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 

นายไพโรจน์  วิมลจิตรสอาด  เรียนประธานสภาเทศบา สมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายไพโรจน์  วิมลจิตรสอาด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
        เมื่อกี้นี้ทางฝั่งกองชําง ได๎ชี้แจงเรื่องเสาไฟใช๎ชื่อถนนสายหนองเบน-ลาดยาว จริงๆ    
        แล๎วต๎องเป็นถนนสายลาดยาว- หนองเบน สาเหตุอะไรคือใช๎ถนนบ๎านเราขึ้นกํอน  
        แล๎วตามด๎วยสิ่งกํอสร๎างแบบนี้ ในประเด็นเรื่องโคมไฟที่ติดตั้งบริเวณเกาะกลาง       
        ผมอยากฝากให๎ดูแลเรื่องการฝังทํอในใต๎ดิน ข๎อทํอต๎องยกระดับให๎สูงกวําที่น้ําทํวม  
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๒๒ 
       
 
       เพราะสาเหตุที่แล๎วเคยมาไฟรั่วไฟช๏อตที่เสาไฟ เวลาน้ําทํวมขึ้น ฝากกองชํางการ 
       ตํอจั๊มสายไฟตํางๆ ให๎สูงขึ้นกวําระดับน้ํา 
นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญนายวสันต์ สมัครเขตร์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
ประธานสภาเทศบาล  
นายวสันต์  สมัครเขตร์กิจ   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร เจ๎าหน๎าที่ และตัวแทน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ชุมชนทั้ง 15 ชุมชน 
   กระผม นายวสันต์  สมัครเขตร์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
 เรื่องท่ีฝั่งผู๎บริหารขออนุญาตพาดพิงถึง โครงการในพระราชดําริผมดีใจกับชาวชุมชน 
 ทั้ง 15 ชุมชน ที่ทํานได๎เสนอโครงการดีๆให๎แกํชุมชน แตํผมขอถามย๎อนกลับไปอีก 
 หนํอยทํานรักษาราชการแทนปลัดก็ดี ทํานรักษาราชการแทนผู๎อํานวยการกองชําง ที่ได๎

พูดมา เหมือนกับทําดูดี หรูหรา คนอยูํนอกเขตก็ดี คนอยูํตํางอําเภอก็ดีได๎มาทํองเที่ยว 
ผมดีใจกับชาวชุมชน โอกาสที่เขากําลังรอ ทํานรู๎ไหมครับพอทํานทําเสร็จมันจะเกิดอะไร
ขึ้น เป็นแหลํงที่ทํองเที่ยว คนก็มาเที่ยวเยอะ มีรายได๎ มีโอกาสที่เงินจะเข๎ากระเป๋า ถาม
กลับย๎อนไปที่ทํานจะทํามันมีอยูํ 2 โครงการ 1.โครงการถนน 2.โครงการสวนสาธารณะ 
ที่จะทําเป็นแหลํงทํองเที่ยว สําหรับโครงการสวนสาธารณะ พ้ืนที่มันอยูํในเขตเทศบาล 
ศูนย์กลางของอําเภอเราตรงไหนที่มันสวยดีก็เอาตรงนั้น ไมํได๎พูดเข๎าข๎างตัวเอง ผมอยาก
ให๎ทํานทําให๎เต็มที่ อยํางน๎อยๆ ชาวชุมชน 15 ชุมชน ได๎มีรายได๎แนํนอนถ๎ามีคนเข๎า
เที่ยว ผมอยากให๎ทํานทําตั้งนานแล๎วผมตํอสู๎ตั้งแตํผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลใหมํๆครับ 
ผมดีใจที่ชาวชุมชนจะกําลังรอโอกาส ที่จะสร๎างงานสร๎างรายได๎กับชาวชุมชน โครงการที่
ทํานเขียนในสวนที่มีนั้น ผมดีใจเพราะมันเป็นการขับเคลื่อนชาวบ๎านเขารอ มีเครื่องออก
กําลังกาย หํางไกลยาเสพติดมีเครื่องออกกําลังกายมันก็ดี เมื่อกี้ขออนุญาตเอํยนามผมนั่ง
กับทํานมาลา เขายังบอกวําดีนะๆ ผมเข๎าไปห๎องน้ํายังบอกวําดีๆ ไหนก็พูดออกมาแล๎ว 
ผมขอขอบคุณทางหมอเต๎ยกับทํานสุชินที่สํงเจ๎าหน๎าที่เข๎าไปตัดหญ๎าแล๎วโทรบอกวําทําน
ยังไมํเสร็จ ผมก็ขอฝากให๎เสร็จตํอเนื่องไปด๎วย อีกทํานหนึ่งขอบคุณทํานผอ.สมชายที่
ทํานไปเปลี่ยนเบาะเครื่องออกกําลังกายใหมํสวยเลย แตํยังขาดอีก 4 ตัว ฝากไว๎ด๎วยนะ
ครับ ไหนๆทําไว๎ก็ทําให๎มันดีไปเลย ฝากไว๎เทํานี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญนายสอน  เสรีรัฐ  
ประธานสภาเทศบาล     
นายสอน  เสรีรัฐ  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู๎ทรงเกียรติทุกทําน คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เจ๎าหน๎าที่ และตัวแทนชุมชนทุกทําน 
   กระผม นายสอน  เสรีรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
   ผมก็มีความยินดีที่ทํานจะทําถนนเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ทําน และสวนสาธารณะ
   เฉลิมพระเกียรติ ผมเห็นดีด๎วย แตํลึกๆแล๎วผมอยากจะถามคณะผู๎บริหารและกองชํางด๎วย 
   ผมรู๎วําทํานจะรื้อเกาะกลางเอาต๎นไม๎ออกปูตัวหนอนและถามวําพ้ืนล๎างจะทรายหรือเท
   ปูน ถ๎าเททรายแล๎วปูเป็นตัวหนอนผมไมํเห็นด๎วย แตํถ๎าทํานเทปูนลงลํางยังไงก็ไมํทรุด 
   ไมํใชํทําก็ทรุดไป สํวนเสาไฟฟ้าที่ตั้งตรงเกาะกลางของการทางเราจะรื้อออกไหม ถ๎าไมํรื้อ
   ผมยังโอเค ทางเท๎าจะยกเทําไรตรงไหน แล๎วทางเท๎าตรงเส๎นลาดยาว-หนองเบน จะยก
   ไหม เพราะพูดกันแตํละคนก็ไมํชัดเจน ทําไรให๎ชัดเจน ฝากไว๎เทํานี้ ขอบคุณครับ 
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๒๓ 

 

นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญ นายพิมาน เพชรรัตน์  
ประธานสภาเทศบาล    
นายพิมาน  เพชรรัตน์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู๎บริหารเทศบาล และผู๎รํวมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายพิมาน  เพชรรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 2 
 ตามที่ได๎ดู power point ที่จะรื้อตัวหนอน เนื่องจากกรมทางได๎ปูตัวหนอนไว๎แล๎วสมัย

นายกธัญญะได๎เอาต๎นเข็มมาปลูก แตํพอสมัยนายกถัดมาเอาต๎นชามาปลูก พอมาสมัยนี้
จะรื้อออกอีกกลับเป็นตัวหนอนอยํางเกําอีก แตํนายกฯทํานใหมํมาจะรื้อตัวหนอนปูกัน
ใหมํอีก กุใหมํเอาให๎เหมาะครับ ในกรณีงบประมาณที่คุยเรื่องทางเท๎าไว๎แอสฟัสต์ยาง          
มะตอยหลังโรงเรียนตํอจาก อบจ. ในกรณีนี้เมื่อคราวที่แล๎วผมกลับกํอนไมํได๎พูด แตํขอ
อนุญาตพูดในครั้งนี้ ในเมื่อ อบจ. มาเสร็จสิ้นแคํ ทีโอที เขาเข๎ามาตํอถึงหลังโรงเรียน 
เดิมจะทําตั้งแตํหลังโรงเรียนย๎อนไป เสร็จแล๎วงบประมาณเราก็ไปซ้ําซ๎อน แตํคูณตาราง
เมตรแล๎วมัน 1.9 ล๎าน ของเขา 1.3 ล๎านกวํา ผมก็ภาวนาวําให๎มีการประสานงานตรง
นั้นให๎เงินมันเหลือมาถึงแถวบ๎านผมบ๎าง และอีกอยํางทํานคิดจะทําเสาไฟ เป็นถนนที่
ตัวอยํางที่จะเข๎าดอนปอ ถ๎าอยากให๎เป็นเอกลักษณ์ของไฟสาธารณะผมก็ไมํอยากให๎ไป
ซื้อโคมเป็นโคมแบบกิ่งเดี่ยวอยํางในแบบ นายกที่เป็นผํานมาสร๎างเป็นรูปหงส์ อยากให๎
ทํานไปคิดใหมํ เป็นรูปหงส์ก็ได๎เพ่ือเป็นเอกลักษณ์จะได๎เหมือนๆกันทุกที่ ก็ไมํอยากให๎ไป
ซื้อโคมแบบกิ่งเดี่ยว สมัยนี้แพงมาก ไมํใชํหลอดแอลอีดี มันกินไฟ อยากให๎ผู๎บริหาร
วิเคราะห์กํอนวําควรซื้อไหม ฝากไหว๎วําตํอไปเราจะทําแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวน
จังหวัดเวลาเขามีหนังสือให๎เข๎าไปรํวมฟัง ผมเห็นวํา อบต. หลายๆที่เขารู๎เรื่องเร็ววําปี
หน๎าจะทําตรงไหน เพ่ือไมํให๎ไปซ้ําซ๎อนกัน แทนที่จะนําเงิน 1.9 ล๎าน ไปพัฒนาสํวนอ่ืนๆ 
แตํไมํเป็นไรครับ ในเมื่อทํานนายกอยากจะทําตํอจากเขาแตํก็ไมํเป็นไรครับมันผํานสภา
ไปเรียบร๎อย ให๎วิเคราะห์วําไมํไปทําซ้ําซ๎อนกับใคร ฝากไว๎เทํานี้ครับ 

นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญนายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสดิ์  
ประธานสภาเทศบาล    
นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสดิ์  เรียนประธานสภาเทศบาล เพ่ือนสมาชิก และผู๎มีเกียรติทุกทําน 
สมาชิกสภาเทศบาล       กระผม นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลาดยาว เขต 1 
      ผมเป็นคณะกรรมการศูนย์เด็กเล็ก ที่ผํานมาเราได๎ของบประมาณของโรงเรียน    
       เทศบาล แตํอยากให๎แยกระหวํางศูนย์เด็กเล็กกับโรงเรียนเทศบาล แตํตอนนี้เราลืม 
       ศูนย์เด็กเล็กไป ตึกเด็กเล็กเป็นสํวนของตึกที่มีเด็กอายุระหวําง 2-3 ขวบ เด็กในวัย

นี้แคํเดินยังเซเลย พูดอะไรไปก็ยังตอบรับไมํได๎แตํฟังรู๎เรื่อง และปีนป่ายยังไมํรู๎จัก
ความเจ็บปวด ผมมีโอกาสได๎เข๎าไปในศูนย์เด็กเล็กพ้ืนเป็นพ้ืนปูกระเบื้อง ใสํถุงเท๎า   
ยังลื่นเด็กยังลื่น ขนาดเรายังจะล๎ม กลัววําจะเกิดอุบัติเหตุ คือวําตอนนี้ผมอยากจะ 
ฝากทางผอ.สมชาย และครูประจําศูนย์เด็กเล็กวําให๎เขียนวําอะไรที่จะป้องกัน
อันตรายให๎เด็กได๎บ๎าง ฝากเข๎าไปดูหนํอยครับ ในสํวนของห๎องสอน สํวนในห๎องน้ํา 

      ตอนนี้ยังเป็นอํางแขวน กินข๎าวเสร็จก็รีบไปล๎างมือ จะวิ่งไปโหนก็พร๎อมที่จะลํวง   
      เสมอ ผมไปดูตรงอํางแขวนก็แขวนเฉยๆ ก็เป็นหํวง ให๎ดูเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      หนํอย เรื่องอาหารยังไมํมีปัญหาเข๎าไปก็มีลูกชิ้นปลา อีกเรื่องคือมีคนแจ๎งเรื่องสาย 
      เคเบิลลํวงประมาณบํายสองและมีคนแจ๎งผมมาให๎ไปดูหนํอยวันนั้นนําจะเป็นวันศุกร์  
      เขาแจ๎งประมาณผมประมาณหนึ่งทุํม มันลํวงขวางทางเข๎าเดินทางเข๎าออกไมํได๎ แตํ 
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๒๔ 
 
                                 พ่ึงมาทราบวําเขาแจ๎งมาทางเทศบาลประมาณบํายสอง ทางกองชํางได๎รับเรื่องและ 
                                 แจ๎งให๎ทางไฟฟ้าเข๎าไปตรวจสอบ จนกระทั้งชํวงเย็นยังไมํได๎รับการแก๎ไขเลยโทรไป 
                                 ถามคนที่แจ๎งทางไฟฟ้าบอกเป็นสายเคเบิลคือการไฟฟ้าไมํมาดูแล จนประมาณหนึ่ง  
                                    ทุํมผมมาตามงานป้องกันฯ ก็เจอก๎ุงและทีมงานป้องกันก็ตามมาชํวยกัน เอาบันได 
                                 เก็บสายไฟที่ห๎อยขวางทางเข๎าออกศูนย์ทํารถ แตํตรงบ๎านของชาวบ๎านก็ยังห๎อยตก 
     อยูํและไมํรู๎วําตอนนี้ไปจัดการหรือยัง ขอบคุณฝ่ายป้องกันที่เข๎าไปดูแล อยํางน๎อย 
                                    อยากให๎ไปตรวจสอบดูวํางานเสร็จหรือยังอยากให๎เข๎าไปตรวจสอบ ผมมองวํา 
                                    ปัญหามันเกิดในพ้ืนที่เราควรจะเข๎าไปชํวยแก๎ไข และเมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผําน 
                                    มาภรรยาผมได๎มาเขียนคําร๎องซ่ึงดําเนนิการรวดเร็วมาก ซ่ึงกองสาธารณสุขได๎  
                                    ดําเนินการเรียบร๎อยต๎องขอขอบคุณทํานรองยสพลด๎วยที่ชํวยประสานงานได๎เร็วมาก  
                                    ขอบคุณครับ 
นายปัญญา มณีรัตน์ ขอเชิญผู๎บริหารตอบในประเด็นที่ทางสมาชิกได๎อภิปรายไว๎ด๎วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
นายวิโรจน์  วิบูลรัตน์ เรียน ทํานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทุกทําน        
นายกเทศมนตรี กระผม นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
 ตามท่ีทํานถามวําถนนลาดยาวหนองเบนที่ทํารุํนโน๎นรุํนนี้ อันนี้เป็นมติครับ เรื่องตัดหญ๎า

ที่มีคนเดียวมันเป็นหน๎าที่ของเขา สํวนปรับภูมิทัศน์ถนนที่ต่ําก็ยก ไหลํทางที่สูงก็ไมํทํา 
ไหลํทางท่ีต่ําก็ทํา เสาไฟก็ไมํรื้อครับของเขาดีอยูํแล๎วแตํเปลี่ยนไฟให๎มันสวํางข้ึน แขวง
การทางก็ยกให๎เราปรับปรุง ผมเคยบอกวําจะไมํทําได๎ไหม แตํในเมื่อเสนอไปแล๎วก็ต๎อง
ดําเนินการ ผมไมํได๎นั่งเฉยๆผมพาปลัด พาผอ.ชํางไปดูวําทําไมเขาถึงทํากันได๎เร็ว ผม
ยินดีครับหากทางสมาชิกได๎หางบประมาณจากที่อ่ืนได๎ผมก็ยินดีครับ วันนี้มีระเบียบอีก
มากมาย เรื่องการทุจริตมีหนํวยงานตรวจสอบมากมาย สุดท๎ายนี้ต๎องขอขอบคุณทุกทําน
ทั้งท่ีแนะนํา และติเตือนกัน จะเอาไปใช๎ ขอบคุณครับ 

นายปัญญา  มณีรัตน์ ขอบคุณตัวแทนชุมชนทั้ง 15 ชุมชน คณะผู๎บริหาร ผู๎อํานวยการกอง และท่ีสําคัญคือ 
ประธานสภาเทศบาล    ทางสมาชิกสภาทุกทําน มีสมาชิกสภาทํานใด  จะเสนอ เรื่อง อ่ืนๆ   หรือไมํ  

             -ถ๎าไมํมี  ผมขอปิดการประชุม 

เลิกประชุม                เวลา   12.45  น. 
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