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ผู้มาประชุม 
 1. นายภพ   สุประเพียร ประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ 
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 3.  นายถนอม  ศรีจันทรแนิตยแ สมาชิกสภาเทศบาล  

4. รอยตํารวจตรีกําจัด สุขจันทรแ สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. รอยตํารวจตรีชูชาต ิ เดชพร  สมาชิกสภาเทศบาล  
 6. นายสุระพล  ออนละมูล สมาชิกสภาเทศบาล   
 7. นายสุนทร  สนประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  
 9. นายไสว   สิงหแทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  
 10. นายมณ ี  กัณหา  สมาชิกสภาเทศบาล  
 11. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา สมาชิกสภาเทศบาล  
 12. นายสาโรจนแ  รักงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  
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 8. จาเอกสมพร  ปลื้มมะลัง หัวหนาฝุายปูองกันและรักษาความสงบ 
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 10. นายอโนทัย  นุนแกว  นายชางโยธาชํานาญงาน 
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 14. นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทมแ ผูชวยนักประชาสัมพันธแ 

 

เริ่มประชุม  13.00  น. 
 

น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล มาประชุมครบองคแประชุมแลว ขอเรียนเชิญทานประธานสภา
เทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ทานรองนายกเทศมนตรี ขาราชการ เจาหนาทีทุ่กทาน  
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 - กอนที่จะดําเนินการประชุมตามหัวขอประชุม กระผมใครขอใหทุกทานที่เขารวมประชุม 
กรุณายืนขึ้น และกลาวตามกระผม ดังนี้ 
“ เราคนไทย ต้องจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบ ของกฎหมาย ยึดหลักความสงบ สันติ รู้รักสามัคคี เพื่อความม่ันคงของประเทศชาติ 
สืบไป ” 
- เชิญนั่งครับ 

  
        วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2563 

วันจันทรแที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. วันนี้จะมีระเบียบวาระที่ประชุม
ทั้งหมด 44 ระเบียบวาระครับ ทางฝุายเลขานุการฯ ไดจัดสงเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับการ
ประชุมใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดรับทราบแลว และไดสงเอกสารใหทางฝุาย  
คณะผูบริหารแลวนะครับ 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 1 

  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- วันนี้ไมมีครับ 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 2 

  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่สภาเทศบาล ไดสงรายงานการประชุมใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ  
ไปอานแลวมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขอแกไขหรือเพ่ิมเติมถอยคําอะไรหรือไม เชิญครับ 
- เชิญทานชาญทรัพยแ แยมเรืองครับ 

  
นายชาญทรัพยแ แยมเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ กระผมนายชาญทรัพยแ แยมเรือง สมาชิก 
สภาเทศบาล ทานครับกระผมขอแกไขถอยคําที่ตกหลนไปซึ่งการบันทึกรายงานการประชุม  
ไมครบถวนครับ หนา 14 นับจากบรรทัดสุดทายขึ้นมา 4 บรรทัดตรงถอยคําวา “โรงพยาบาล 
และนายแพทยแพิสิฐ พรหมคํา ทานไปมีตําแหนงใหมหรือทานเกษียณราชการ นายแพทยแที่จะ
มาคุมอําเภอชัยบาดาลใหม ทานจะตองสานตอหรือไม มี MOU รวมกันหรือไมกับเรื่องนี้” 
ถอยคําที่ตกหลนไปนะครับ มีการพูดพาดพิงถึงทานนายแพทยแพิสิฐ พรหมคําที่ผมเคยทวงทาน
ประธานไปครับ ตกหลนคําวา “ทานเกษียณราชการ หรือไปเป็นรัฐมนตรีอะไรก็แลวแต” 
ถอยคําตรงนี้ตกไป เพราะผมถือวาเป็นสาระสําคัญในการบันทึกรายงานการประชุม ฉะนั้นแลว
ผมขออนุญาตใหทานประธานสภาเทศบาลชวยบันทึกรายงานการประชุมอีกครั้ง สวนอีก
ถอยคําหนึ่ง หนา 15 ที่ผมอภิปรายโดยนายชาญทรัพยแ แยมเรือง สมาชิกสภาเทศบาล ตรงนี้
ถอยคําตกหลน ผมขอนุญาตอานนะครับ เป็นถอยคําที่ผมประทวงทานประธาน “ผมอยากให
ทานประธานสภาเทศบาลควบคุมการอภิปราย เพราะวาทานสมาชิกสภาเทศบาลผูอภิปราย  
นําชื่อบุคคลภายนอกและก็มากลาววา” ซึ่งมันผิดระเบียบนะครับ และผมใชคําวา “ไมนาเอย
ชื่อทานนายแพทยแพิสิฐ พรหมคํา เป็นรัฐมนตรี” ฉะนั้นแลวผมอยากใหทานประธาน 
สภาเทศบาลชวยดูบันทึกรายงานการประชุมในครั้งนี้ดวยครับที่ถอยคําตกหลนไปเพ่ือใหเกิด 
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 ความสมบูรณแเกิดข้ึน ขอบคุณครับ 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- รับทราบครับ 
- ในสวนนี้ฝากทานเลขานุการฯ ไปตรวจสอบดูเทปบันทึกไวนะครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือขอแกไข ในระเบียบวาระนี้อีกหรือไมเกี่ยวกับ
รายงานการประชุมครับ 
- เชิญทานรอยตํารวจตรีชูชาติ เดชพร ครับ 

  
รอยตํารวจตรีชูชาติ เดชพร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ผมรอยตํารวจตรี  
ชูชาติ เดชพร สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเพ่ิมเติมในรายงานการประชุม คําอภิปราย  
ของกระผมเมื่อคราวที่แลวมีขอความที่ตองเพ่ิมเติม บรรทัดที่ 32 หนาที่ 27 เป็นถอยคํา 
ของผมที่หายไป คือผมอธิบายเรื่องเก่ียวกับบุคลากรประจํารถขยะ “ทานตองเอาตามกําหนด” 
ขอความที่หายไปที่ผมจะใหเพ่ิมเติม “ตําแหนงลูกจางเหมาจาย ลูกจางตามภารกิจ ลูกจาง
ชั่วคราว หรือลูกจางประจํา ที่เขาตองจายตามอัตราที่กําหนดไว” เพ่ิมเติมแคนี้ครับ ขอบคุณ
ครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขออนุญาตครับทานรอยตํารวจตรีชูชาติ เดชพร สรุปก็คือทานรอยตํารวจตรีชูชาติ เดชพร 
ขอใหแกไขหรือเพ่ิมเติมครับ หนาที ่27 

  
รอยตํารวจตรีชูชาติ เดชพร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- ผมจําไดวาผมพูดไปวามีลูกจางตามภารกิจ ลูกจางเหมาจาย คําพวกนี้หายไปครับผมจะให
เพ่ิมเติมจะไดสอดคลองกับท่ีผมพูดไปครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- จะใหเพิ่มเติมถูกตองไหมครับ 
- ตรงนี้ผมฝากทานเลขานุการฯ ไปดูถามีคําพูดตามที่ทานรอยตํารวจตรีชูชาติ เดชพร พูดให
เพ่ิมเติมไปนะครับเพราะตองอยูในเทปนะครับ เพราะตรงนี้ผมก็ไมแนใจนะครับ 
- ไมทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขอแกไขอีกหรือไมครับ 
- เชิญทานไพบูลยแ สีหพันธแ ครับ 

  
นายไพบูลยแ สีหพันธแ 
รองนายกเทศมนตรี 

- กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ กระผม 
นายไพบูลยแ สีหพันธแ รองนายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณแ ผมอยากใหทานสมาชิกฯ และทาน
ประธานไดเปิดไปที่หนา 18 นับจากขางลางสุดบรรทัดที่ 2 “เพราะฉะนั้นเหตุผลหนึ่งที่เรา
อยากจะสรางโรงพยาบาลใหม” ผมอยากใหแกไขเป็นคําวา “สรางศูนยแแพทยแใหม” แกไขจาก
คําวาโรงพยาบาลใหมเป็นศูนยแแพทยแใหม คือผมพูดคําวาโรงพยาบาลใหมถูกตองครับ แตผม
อยากใหแกไขคําพูดใหมเป็นคําวาศูนยแแพทยแใหม ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- อันนี้ผมคงตามท่ีทานรองไพบูลยแ สีหพันธแ พูด ตามนี้แลวกันนะครับ 

  
นายไพบูลยแ สีหพันธแ 
รองนายกเทศมนตรี 

- ใหแกไขจากคําวาโรงพยาบาลใหมเป็นศูนยแแพทยแใหม ขอบคุณครับ 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในเมื่อทานรองไพบูลยแไดพูดไววาโรงพยาบาล คงใหเป็นคําวาโรงพยาบาลนะครับ เพราะวา
ไมไดพิมพแผิดถูกตองไหมครับ ถาพิมพแผิดผมจะใหถอดเทปดูครับ 

  
นายไพบูลยแ สีหพันธแ 
รองนายกเทศมนตรี 

- ผมไมไดแจงวาผิด ผมพูดผิดหรือวาผมพูดไมถูก ผมพูดคําวาโรงพยาบาลถูกตองครับแตวา
ความหมายผมจะพูดคําวาศูนยแแพทยแ แตผมพูดคําวาโรงพยาบาลไป แตวาเพ่ือใหไดใจความ
เนื้อความท่ีอยากใหสรางคําวาศูนยแแพทยแไมใชคําวาโรงพยาบาล เขาใจนะครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขอแกไข แตแกไขตองความหมายไมเปลี่ยนนะครับ 
หมายความวาอาจพูดเล็กๆนอยๆ ผิดเพ้ียนไปก็คือเรื่องปกติเราก็ใหแกไขเปลี่ยนใหถูกตอง 
และใหเขาใจนะครับ 
- เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอแกไขรายงานการประชุม หนาที่ 17 ซึ่งเป็นคําพูดของดิฉันเองคะ หนาที่ 
17 บรรทัดที่ 17 ที่เขียนวา “นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณแ ผูบริหารอีก 4 ทาน  
ตองกราบขอโทษพอแมพ่ีนองดวย” ตกหลนคําวา “ตองกราบขอโทษคุณหมอแจงพอแมพ่ีนอง
ดวย” สวนบรรทัดที่ 17 “การกลาวพาดพิงถึงทานผูอํานวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล  
ดิฉันไมไดคิดที่จะมีการพาดพิง” อันนี้ไมใชนะคะ ความหมายคือ “ดิฉันไมคิดวาจะมีการ
พาดพิง” ขอบคุณคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขอแกไขเพ่ิมเติมหรือไมเก่ียวกับเรื่องนี้ครับ 
- ฝากทานเลขานุการฯ ไปดูในเรื่องของทานชาญทรัพยแ แยมเรือง ไดขอแกไขรายงานการ
ประชุม หนาที่ 14 และหนาที่ 15 สวนของทานรอยตํารวจตรีชูชาติ เดชพร ก็ตองไปดูนะครับ
วาขอเพ่ิมอยางที่พูดไวหรือไม สวนของทานรองไพบูลยแ สีหพันธแ ตองไปดูกันอีกครั้งนะครับ  
ในญัตติที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอมาใชความวาโรงพยาบาลหรือศูนยแแพทยแครับ เพราะวา
บางครั้งถาเราใชคําวาโรงพยาบาลมาตลอด สมาชิกสภาเทศบาลก็อภิปรายกันในเรื่องของ
โรงพยาบาลอะไรนี่ตองไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวาจะเป็นคําวาโรงพยาบาลหรือศูนยแแพทยแ
นะครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขอแกไขอีกหรือไมครับ 
เชิญทานรองไพบูลยแ สีหพันธแ ครับ 

  
นายไพบูลยแ สีหพันธแ 
รองนายกเทศมนตรี 

- ก ร าบ เ รี ยนท านประธ านสภา เทศบาลที่ เ คา รพ  กระผมนาย ไพบู ลยแ  สี ห พันธแ  
รองนายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณแ จริงๆแลวญัตติของทานนายกฯแจงมาวาขอสราง  
ของบประมาณในเรื่องของการออกแบบกอสรางศูนยแแพทยแ เพราะฉะนั้นใจความที่ผมพูดไป 
ผมยอมรับวาผมพูดผิดในเรื่องของโรงพยาบาลแตเพ่ือใหมันไดใจความผมอยากใหแกไขจากคํา
วาโรงพยาบาลเป็นศูนยแแพทยแแคนั้นเองคงไมไดเสียหายอะไร เพราะคําวาโรงพยาบาลมัน  
ติดปากไปนะครับมันเหมือนสถานที่รักษา แตจริงๆแลวผมจะพูดคําวาศูนยแแพทยแแตปากพูดไป
คําวาโรงพยาบาล ผมไมเถียงครับผมพูดผิดแตผมอยากใหแกไขคําวาโรงพยาบาลเป็น 
ศูนยแแพทยแนะครับ เพราะที่เราของบประมาณ 1,000,000 บาท ในเรื่องของการออกแบบ 
คากอสรางศูนยแแพทยแนะครับ เพราะญัตติก็คือศูนยแแพทยแไมใชโรงพยาบาล ขอบคุณครับ 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานรองไพบูลยแ สีหพันธแ เดี๋ยวตรงนี้ไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะวาตรงนี้เป็น 
ศูนยแแพทยแหรือเป็นอะไรนะครับ 
- เมื่อไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดขอแกไขหรือเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลลํานารายณแทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจําปี พ.ศ. 2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 
- โปรดยกมือขึ้นครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลออกเสียงรับรอง 11 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง               7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 
2. นายสุระพล  ออนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ                10. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     11. นายสาโรจนแ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตอไป ขอเขาสูระเบียบวาระที่ 3 

  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

วาระ 2 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่สภาเทศบาลไดมีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และไดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
เพ่ือพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โดยกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  ระหวางวั นที่  14 – 16 สิงหาคม 2563  
และกําหนดใหคณะกรรมการแปรญัตติใหแลวเสร็จภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นั้น บัดนี้
คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาเรียบรอยแลวและกระผมไดสงสําเนารายงานใหสมาชิก
สภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลว จึงขอเชิญทานสาโรจนแ รักงาม ประธานคณะกรรมการ  
แปรญัตติ ไดรายงานผลการพิจารณาใหที่ประชุมสภาฯ ไดทราบ เชิญครับ 

  
นายสาโรจนแ รักงาม 
ประธานคณะกรรมการฯ 

- เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสาโรจนแ รักงาม สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2 ครับ  
- ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2563 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ไดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือพิจารณา 
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกําหนดระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติ ระหวางวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2563 และกําหนดใหคณะกรรมการ 
แปรญัตติใหแลวเสร็จภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นั้น ไดมีสมาชิกสภาเทศบาล ยื่นคําขอ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน  
2 ทาน โดยขอปรับลดงบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จํานวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน  9,093,000.- บาท 
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 - คณะกรรมการแปรญัตติไดกําหนดนัดประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 
11.00 น. และเวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ (ชั้น 3) และได
แจงใหนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และผูขอแปรญัตติ มาชี้แจงรายละเอียด  
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ปรากฏผลการพิจารณาการแปรญัตติ 
ดังนี้ 
- 1. นายสุนทร สนประเสริฐ ไดเสนอคําแปรญัตติ ขอปรับลดงบประมาณรายจาย แผนงาน 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวดคาที่ดิน 
และสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพ บริเวณหลังสถานี
รถไฟยอย หมูที่ 4 ตําบลชัยนารายณแ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (หนา 143) ตั้งไว 
2,189,000.- บาท ขอตัดทั้งโครงการ คณะกรรมการแปรญัตติมีมติขอปรับลดตามผูเสนอ 
คําแปรญัตติ จํานวน 3 เสียง คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง 3 ทาน ไดขอสงวนความเห็น  
และผูเสนอคําแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ 
- 2. รอยตํารวจตรีกําจัด สุขจันทรแ ไดเสนอคําแปรญัตติ ขอปรับลดงบประมาณรายจาย 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสราง  
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางอาคารโครงสรางเหล็กและลานคอนกรีตภายในสนามกีฬา
เทศบาลตําบลลํานารายณแแหงที่ 1 หมูที่ 8 ตําบลลํานารายณแ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
(หนา 162) ตั้งไว 6,904,000.- บาท 
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติขอปรับลดตามผู เสนอคําแปรญัตติ  จํ า นวน 3 เสียง 
คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง 3 ทาน ไดขอสงวนความเห็น และผูเสนอคําแปรญัตติ ขอสงวน 
คําแปรญัตติ 
- คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ทั้งฉบับแลว เห็นวารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ดังกลาว ไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑแและวิธีการงบประมาณขององคแกรปกครอง
สวนทองถิ่น สามารถแกไขปัญหาความตองการของประชาชนและสอดคลองกับนโยบาย 
ของผูบริหาร นโยบายของรัฐแลว จึงมีมติดวยเสียงขางมากใหคงรางเดิมไวทุกประการ  
- จึงเรียนมาเพ่ือทราบครับ ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานสาโรจนแ รักงาม ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  
ขอ 51 กําหนดวาในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับ  
ขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุม 
สภาทองถิ่นจะไดลงมติเป็นอยางอ่ืนจากรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ แจงวา 
การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน  
2 ทาน โดยขอปรับลดงบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 9,093,000.- บาท 
- นายสุนทร สนประเสริฐ ไดเสนอคําแปรญัตติ ขอปรับลดงบประมาณรายจาย แผนงาน 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกิฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวดคาที่ดิน  
และสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพ บริเวณหลังสถานี
รถไฟยอย หมูที่ 4 ตําบลชัยนารายณแ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (หนา 143) ตั้งไว 
2,189,000.- บาท ขอตัดทั้งโครงการ คณะกรรมการแปรญัตติมีมติขอปรับลดตามผูเสนอ 
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 คําแปรญัตติ จํานวน 3 เสียง คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั้ง 3 ทาน ไดขอสงวนความเห็น 
และผูเสนอคําแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ 
- ตอไปขอเชิญทานสุนทร สนประเสริฐ ไดชี้แจงเกี่ยวกับคําขอแปรญัตตินี้ เชิญครับ 

  
นายสุนทร สนประเสริฐ 
ผูขอแปรญัตติ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียติทุกทาน และทีมบริหาร 
ตลอดจนกระทั้งขาราชการที่เขารวมการประชุม กระผมนายสุนทร สนประเสริฐ สมาชิก 
สภาเทศบาลเขต 1  ทานประธานครับผมไดยื่นแปรญัตติในเรื่องโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพ 
บริเวณหลังสถานีรถไฟยอย หมูที่ 4 ตําบลชัยนารายณแ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จํานวน
เงินจากงบประมาณตั้งไว 2,189,000.- บาท (หนา 143) ของเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการนี้ใชงบประมาณพอสมควร ความคุมคา 
ของงบประมาณการกอสรางยังเกินความจําเป็นเนื่องจากสถานที่ดังกลาวยังสามารถรองรับ  
การออกกําลังกายของประชาชนที่อยูในเขตเทศบาลไดอีกครับ และยังมีสนามกีฬาออกกําลัง
กายอีกหลายจุด เชน สนามกีฬาเทศบาลตําบลลํานารายณแแหงที่ 1 หมูที่ 8 ตําบลลํานารายณแ 
ทางไปทามะนาว และอีกจุดคือสนามกีฬาเทศบาลตําบลลํานารายณแแหงที่ 2 หนาโรงพยาบาล
ชัยบาดาล ยังรองรับการออกกําลังกายของประชาชนที่อยูในเขตเทศบาลพอสมควรครับ  
และยังมีอีกสถานที่หนึ่ง คือสถานที่ของรถไฟ 44 ไร เห็นทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขามา
ปรับปรุง เสร็จแลวก็ยั งออกกําลั งกายไดครับ สวนสถานที่ที่ผมขอแปรญัตติก็ยั งพอ 
ออกกําลังกายไดพอสมควรครับ สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานจะออกความเห็นกันอยางไร 
ผมไมจําเป็นตองติติงทานหรอกครับเพราะเป็นความคิดสวนตัว จึงอยากใหตัดงบประมาณ 
หรือเลื่อนออกไปกอนครับ สําหรับผมขอตัดทั้งโครงการและใหเลื่อนไปกอนขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานสุนทร สนประเสริฐ ครับ 
- ตอไปขอเชิญ คณะกรรมการแปรญัตติที่ไดขอสงวนความเห็นไวไดชี้แจง เชิญครับ 
- เชิญทานไสว สิงหแทอง 

  
นายไสว สิงหแทอง 
คณะกรรมการแปรญัตติ 

- เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายไสว สิงหแทอง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  
ญัตตินี้โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพ บริเวณหลังสถานีรถไฟยอย หมูที่ 4 ตําบลชัยนารายณแ 
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  งบประมาณ 2,189,000.- บาท ผมอยากจะถามทาน
ประธานผานไปยังคณะผูบริหารเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสวางโซลาเซลลแ ใชเสา
จํานวน 26 ตน ผมวาใชแสงสวางมากเกินไปหรือไมครับทานประธาน เพราะสวนใหญแลว 
ชวงกลางคืนจะไมมีใครออกกําลังกายอยูแลวนะครับ และอีกอยางหนึ่งการใชจายของเทศบาล
ก็จะสูงตามมาอีกครับ ผมเองเห็นควรปรับเสาใหจํานวนนอยลงกวานี้ ไดหรือไมครับ 
ทานประธาน หากมีแสงสวางมากๆนี้ผมเกรงวาจะมีพวกเรรอนมาพักพิง วัยรุนมามั่วสุม สิ่งที่
จะตามมาคือขยะเทศบาลจะตองคอยเก็บคอยรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นกระผมจึงอยากถาม  
ทานประธานไปยังคณะผูบริหารใหทานไดทบทวนดูใหดีเสียกอน สวนผมนั้นเห็นความสวยงาม
ของสวนสุขภาพสถานีรถไฟยอยใหสะอาด เป็นที่พักผอนหยอนใจของพ่ีนองชาวลํานารายณแ 
ทุกคน ผมมีเรื่องชี้แจงใหทานประธานไดทราบเพียงเทานี้ครับขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานไสว สิงหแทอง คณะกรรมการแปรญัตติครับ 
- มีคณะกรรมการแปรญัตติทานใดจะชี้แจงอีกหรือไมครับ 
- เชิญทานสาโรจนแ รักงาม ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
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นายสาโรจนแ รักงาม 
ประธานคณะกรรมการฯ 

- กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสาโรจนแ รักงาม สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2 ทานประธานครับฯ จากที่ทางคณะกรรมการแปรญัตติ และไดเชิญทางผูแปรญัตติ  
และฝุายบริหารไดเขามาชี้แจง บางสวนเราก็ไดจากผูบริหารและบางสวนเราก็ได  แตทายที่สุด
รายละเอียดก็จะอยูในเรื่องของการสงวนคําแปรญัตติ แตผมไดปรึกษากันในชั้นคณะกรรมการ
แปรญัตติผมอยากใหสมาชิกสภาเทศบาลชวยลองดูรายเอียดตามหนาของรายละเอียดในเรื่อง
ของราคาและงานแตละสวนที่จะทํา อยางสวนรายละเอียดทั้งหมด เชน การปรับปรุง พ้ืนที่
ทางเดิน ใชเงิน 765,000 บาท งานกอสรางพ้ืนทางวิ่งเ พ่ิมใชเงิน 491,000 บาท  
งานกอสรางรั้วคาวบอย 203,000 บาท งานปรับปรุงหินเรียงคอนกรีตรองระบายน้ํา ใชเงิน 
89,000 บาท และปรับปรุงบล็อกปูทาง 92,000 บาท ขอที่ 6 งานปรับปรุงจุดฝึกออก 
กําลังกาย 242,000 บาท ถาเราเขาไปดูในรายละเอียดตามแผนที่ 9/25 จะมีบอก
รายละเอียดวางานปรับปรุงจุดฝึกออกกําลังกาย 12 จุด งานซอมมีอะไรบาง ก็คืองาน 
ซอมอุปกรณแที่ชํารุด ทาสีอุปกรณแออกกําลังกาย ปรับปรุงแผนปูายเดิมและเขียนปูายแสดง  
จุดฝึก งานแตงปูนขอบพ้ืนทรายตามจุดฝึก ทําความสะอาดทาสีพ้ืน คสล. จุดฝึก และงาน
ปรับปรุงเครื่องออกกําลังกายกลางแจง โดยซอมชิ้นสวนซอมจุดหมุน ขัดสีเดิมพรอมทําการ 
พนสีและปรับปรุงเครื่องออกกําลังกายคือขอสุดทาย เรื่องกระบวนการในการที่ทานจะทํา
หรือไมทําไมไดมองตรงนั้น ผมมองเรื่องวาทานจะทําแลวรายละเอียดตัวนี้กับยอดเงิน  
ทานใชเงิน 200,000 กวาบาทในการซอม อันนี้ผมเสนอทานประธานไปเพ่ือใหสมาชิก  
ก็แลวแตสมาชิกนะครับ ในขอที่ 6 ความเหมาะสมของเงินสมดุลกับหนางานก็แลวแตทาน
พิจารณาครับเพราะวาเป็นอํานาจของพวกทาน สวนในขอที่ 7 งานติดตั้งระบบแสงสวางโซลา
เซลลแ ราคา 307,000 บาท ถาทานตามรายละเอียดของสโคปงาน แผนที่ 25/25 
รายละเอียดพวกนี้จําเป็นอยางไรที่เราตองเขาไปดู เพราะวางานโซลาเซลลแเป็นชิ้นงานซึ่งถาเรา
เขาไปรูรายละเอียดหนางานของรายละเอียดตัวคุณสมบัติของเขาถาเราไลเรียงคือมี หลอดสี 
เป็น LED เป็น Daylight อายุการใชงาน แผงโซลาเซลลแขนาดเทาไร แบตเตอรี่ลิเธียมเทาไร 
มาตรฐาน IP พวกนี้คือรายละเอียดที่ทานใหเรามา และจํานวนวัตตแที่ใชก็คือ 200 วัตตแ 
คุณสมบัติที่ทานใหทางสมาชิกสภาเทศบาลดู เรื่องโซลาเซลลแมีอยูหลายราคาผมจะขออนุญาต
นําเรียนทานประธานอยางนี้ครับ ผมไดไปหาขอมูลราคาของโซลาเซลลแคุณสมบัติที่เหมือน 
ที่ทานลงรายละเอียดไวคุณสมบัติทุกตัว รับประกัน 2 ปี สูง 3 เมตร ที่ทานใหผมมา ผมมี
คุณสมบัติตัวหนึ่งที่เหมือนทานทุกตัวเลยและมีบางตัวที่ศักยภาพสูงกวา ผมจะชี้ใหสมาชิก 
สภาเทศบาลทราบลักษณะนี้ เชน คุณสมบัติตัวนี้รายละเอียดเหมือนกัน ราคาโซลาเซลลแ ราคา 
3,500 บาท เดี๋ยวมาเอาเอกสารที่ผมไดนะครับ ผมกําลังชี้ใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทราบวา
คุณสมบัติเป็นอยางไรบาง ในโครงการของเราที่ทานเสนอมาถาคิดเป็นตอตัว 26 ตัว ถาหาร
จํานวนตัวออกมากอนก็คือ ราคา 11,807  บาท เอา 26 หารไป จากจํานวนเงินเฉพาะโซลา
เซลลแนะครับ อายุการใชงานของทาน 50,000 ชั่วโมง ของราคา 3,500.- บาท ก็ 50,000 
ชั่วโมง แผงโซลาเซลลแมีขนาดไมนอยกวา 6 – 12 วัตตแ แตของราคา 3,500 บาท 6 – 40 
วัตตแ โอเคทานเขียนวาไมนอยกวาก็โอเคอาจจะเป็นไปไดถึง 40 วัตตแนะครับ แบตเตอรี่ลิเธียม
ขนาดไมนอยกวา 3.2 โวลตแ x 15,500 มิลลิแอมปชั่วโมง ถาตีเป็นแอมปก็คือ 15 แอมป/
ชั่วโมง ชางอภิวัฒนแก็นาจะทราบ ของคุณสมบัติที่ผมหามาก็คือ 15 แอมป/ชั่วโมง อันนี้คือ
คุณสมบัติที่เราไลกันนะครับ มาตรฐาน IP65 คลายกัน ระบบปูองกันความชื้น ชั่วโมง 
การทํางานใกลเคียงกัน ทุกอยางมาเอาคุณสมบัติของผมไดนะครับใกลเคียงกับของทาน ผมมี
ขอสงสัยตรง 11,807 บาท/ตน สมมติวาเราคิดวาคุณสมบัติของทานดวยกําลังวัตตแ 200 
วัตตแ อยางท่ีทานเสนอมา ราคาไมตางกันมากหรอกครับ ผมใหทานตัวละ 5,000 บาทเลย 
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 26 ตน ทานจะอยางไรก็แลวแต ทานจะเหลือเงินในการจัดทําเรื่องของฐานลาง ที่ทานทําไวคือ 
50x50 พอทานทําเบดมา 26 ตน คิดเป็นตอตนคือ 50x50 สูง 3 เมตร ตามคุณสมบัติ 
ของทาน ดวยการรับแสงคือ 200 วัตตแ ที่ทานกําหนดมาในระยะ 3 เมตร ผมมีขอสงสัยวาเงิน
ที่ทานจะซื้อโซลาเซลลแ ผมใหตัวละ 5,000 บาท ทานจะเหลือเงิน 6,000 – 7,000 บาท 
ผมใหกระทั้งทําโครงสราง บวกใหพวกคาทรานสปอรแต คาโปรฟิต คาแอกเซสซอรี่ ทุกๆอยาง
เลยเป็นผลกําไรของผูรับเหมาอีก 3,000 บาท ผมวาคาใชจายในการทําตรงตนนี้มันแพง  
ผมมองวาถาเราคูณ 26 ตน มันเป็นจํานวนที่เยอะ ผมใหคาโปรฟิตคาดําเนินการของทาน  
ผลกําไรของผูรับเหมาตนละ 3,000 บาท 26 ตน ทานก็คูณเอา แตถาทานมีโซลาเซลลแที่ราคา
คุณสมบัติเทาที่ทานใหสูงกวานี้ผมจะขอใหทานประธานฯชวยดูดวยเพราะเรากําลังตรวจสอบ
วาคุณสมบัติทานราคาเทาไร ผมอยากชี้นําใหทางทานสมาชิกสภาเทศบาลชวยลองพิจารณา 
ดูในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพวกนี้เพราะวามันเป็นเรื่องของพวกเราที่จะตองดูแล เรื่องทํา  
ไมทําเป็นมติของในที่ประชุมสภาเทศบาลอยูแลว แตผมชี้ใหทานเห็นวาบางตัวราคาสูงเกินจริง
ไปหรือไม หรือเราไมรูวาคุณสมบัติของทาน หลอด LED ของทาน พวกนี้มันตางจากที่ผมนํามา
เสนอหรือไม ผมยังคงเล็งเห็นวาโครงการในชั้นของคณะกรรมการแปรญัตติยังไมเห็นดวย 
ขอบคุณมากครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ไมทราบวามีคณะกรรมการแปรญัตติทานอื่นจะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไมครับ 
- เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ในกรณีที่ทานสุนทร สนประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลไดขอตัดลด
งบประมาณโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพ บริเวณหลังสถานีรถไฟยอย สถานที่เขาเรียกวา 
เป็นสถานที่สวนสุขภาพหรือสวนสาธารณะหลังสถานีรถไฟสถานียอย ซึ่งเราไดตั้งงบประมาณ
ไวเพ่ือปรับปรุงเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ขึ้นครองราชยแ ทางอําเภอชัยบาดาล 
และทางจังหวัดลพบุรีเสนอใหจุดนี้เป็นจุดดําเนินการ และไดเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลมาแลว 
1 ครั้ง และทางที่ประชุมสภาเทศบาลไมอนุมัติใหที่ ทําโครงการนี้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พอมา
ครั้งนี้แตละทานก็ใหความเห็นวาทานสุนทร สมประเสริฐ บอกวาใชเงินมากเกินไป บางอยาง
นาจะตัดออก ทานสาโรจนแ รักงาม ก็บอกวาบางอยางนาจะตัดออกเพราะแพงเกินไปที่ตั้งมา
ราคาสูงเกินจริงหรือไม เพราะฉะนั้นการเสนอโครงการการบริหารในภาพรวมเทศบาลตําบล 
ลํานารายณแมีความจําเป็นตองปรับปรุงสถานที่หลังสถานีรถไฟยอย หมูที่ 4 ตําบลชัยนารายณแ 
เพ่ือปรับเป็นสวนสุขภาพหรือสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติใหกับในหลวงรัชกาลที่ 10  
ขึ้นครองราชยแ การตั้งงบประมาณนายกเทศมนตรีไมไดเป็นผูกําหนดรายละเอียดทั้งหมด  
แตเราอยากจัดใหสมพระเกียรติจะมีกองชางเป็นผูออกแบบ มีราคาตางๆที่นํามาประกอบรวม
เป็นตัวเงินทั้งหมดเทาไร ราคาที่ทานมองที่ทานผูพูดมาวาทานมีเอกสารวาไฟหลอดนี้ราคา
เทาไร ตรงนี้ราคาเทาไร เทศบาลไมสามารถไปกําหนดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งได เราจะมี
กําหนดตามมาตรฐานซึ่งอาจจะมีในรายละเอียดตางๆ ดิฉันจะขอใหทางกองชาง คือ  
ชางอโนทัย นุนแกว ซึ่งเป็นผูทําเอกสารรายละเอียดตรงนี้ใหกับดิฉัน ดิฉันขออนุญาตให  
ชางอโนทัย นุนแกว ไดเป็นผูชี้แจงในรายละเอียดที่ทานบอกวามันแพงเกินหรือไม มันสูงเกินไป
หรือไม ไฟใชมากเกินไปหรือไม เราก็ไดปรับปรุงเฉพาะที่สนามเดิมนะคะ เราบอกแลววา  
มันเป็นสนามเดิมดวยที่ปรับปรุงและมีการขยายพ้ืนที่ออกไป จะขออนุญาตใหชางอโนทัย  
นุนแกว ไดอธิบายตรงนี้นะคะ ขอบคุณคะ 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญชางอโนทัย นุนแกว ครับ 

  
นายอโนทัย นุนแกว 
นายชางโยธาชํานาญงาน 

- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมนายอโนทัย นุนแกว นายชางโยธาชํานาญงาน กระผมขออธิบายรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงสวนสุขภาพ บริเวณหลังสถานีรถไฟยอย ตามรายละเอียดของกลุมงานจะแยกงาน  
1.ปรับปรุงทางวิ่งเดิม งบประมาณ 765,000 บาท 2.งานกอสรางพ้ืนทางวิ่งเพิ่ม งบประมาณ 
491,000 บาท 3.งานกอสรางรั้วคาวบอย งบประมาณ 203,000 บาท 4.งานปรับปรุง 
หินเรียงดาดคอนกรีตรองระบายน้ํา งบประมาณ 89,000 บาท 5.งานปรับปรุงบล็อกปู  
ทางเทา 92,000 บาท 6.งานปรับปรุงจุดฝึกออกกําลังกาย 242,000 บาท 7.งานติดตั้ง
ระบบไฟฟูาแสงสวางโซลาเซลลแ 307,000 บาท เมื่อแยกรายละเอียดตามกลุมงานมุมมอง  
ในการปรับปรุงและการออกแบบจะแยกออกเป็น 2 กลุม คือ สวนสุขภาพเดิมมีการใชงาน  
และเกิดสภาพชํารุดซึ่งไดรับการเรียกรองจากผูมาใชออกกําลังกายบริเวณจุดดังกลาวให  
ทางเทศบาลเขาไปดําเนินการปรับปรุง ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาพ้ืนที่ทางโครงการตองออกแบบ  
ใหรองรับในดานของแสงสวางเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย เดิมในโครงการเดิมที่ใชงานอยูจะใช
หลอดไฟชนิดฟลูออเรสเซนตแ ประมาณ 13 ตน แตเดิมมี 16 ตน แตเกิดการชํารุดเราได 
ทําการรื้อถอนออกไปเพราะวาในการซอมบํารุงรักษาอยูในตําแหนงที่สูงตองใชรถเครนกระเชา
เขาไปในพ้ืนที่ดังกลาวผมเลยมีแนวคิดอยากใหพ้ืนที่ในสวนสุขภาพเป็นที่รองรับในการ 
ออกกําลังกายและมีความปลอดภัย ซึ่งตามที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดดูในรายละเอียด 
ของงานไฟฟูาแสงสวางซึ่งมีมูลคาสูง ผมขอชี้แจงวาง านโคมไฟโซลาเซลลแจะแยกเป็น  
2 อุปกรณแดวยกัน คือ อุปกรณแโครงสรางของตัวเสา ฐานเสา และโคมโซลาเซลลแ โดยจะทําการ
ติดตั้งโคมไฟชนิด All In One ชนิดไมนอยกวา 200 วัตตแ จํานวน 26 ตน มูลคาตามโครงการ
ราคาตนทุนผมใหไวที่ 4,450 บาท อันนี้เฉพาะโคมนะครับ สวนงานโครงสรางเสา ฐานลาง
เสาขนาด 4 นิ้ว หนา 3 มิลลิเมตร ยาว 3 เมตร สเป็คอยูที่ทอนละ 53 กิโลกรัม จํานวน  
26 ตน คอนกรีตโครงสรางของฐานเหล็กสริมคอนกรีต แผนเพลทรองรับหัวเสา น็อตเจโบลทแ
รองรับหัวเสา ไมแบบประกอบในการเทคอนกรีต งานทําสีเสาไฟ เมื่อรวมเป็นตนทุนของงาน
ติดตั้งไฟฟูาแสงสวางและปรับปรุงของเดิมจํานวน 13 จุดดวยนั้น มูลคาอยูที่ 236,051.89 
บาท ดวยที่วารายละเอียดโครงการเป็นงานโครงการกอสรางภาครัฐโครงการจะตองมีคา
ดําเนินการ ภาษี กําไร ใหกับผูรับจางซึ่งเรียกในภาษาทางราชการวาแฟคเตอรแเอฟ ณ ตอนนี้
โครงการนี้เป็นโครงการที่มีมูลคาแฟคเตอรแเอฟคือ 1.3022 ซึ่งเราตองนําไปคูณกับตนทุน 
โดยยอดรวมเมื่อซัมคูณเรียบรอยแลวคือ 370,386.77 บาท ตัดสวนก็คือตัดยอด 
ของงบประมาณที่ 307,000 บาท ซึ่งในมุมมองของรายละเอียดโครงการตรงนี้คือหลักการ 
วิธีการ การสืบราคา การเช็คราคา เราจะกําหนดที่สเป็คที่ใชไวตามแบบในการเป็นพ้ืนฐาน  
ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการของบประมาณ โดยเมื่อเขาสูกระบวนการกอสราง จะตอง
เขาสูกระบวนการ e-Bidding คือ วงเงินงบประมาณเกิน 2,000,000 บาท ตองเขาสู
กระบวนการ e-Bidding ณ ตอนนั้นผูรับจางจะตองเขาไปสูในระบบเพ่ือขอในการเสนอราคา
โครงการดังกลาว พรอมทั้งยังมีคณะกรรมการชุดตรวจสอบรายละเอียดในการเสนอราคาตาม
ขั้นตอนที่ถูกตองผานกระบวนการไปสูกระบวนการตรวจรับงานจาง รายละเอียดของโครงการ
ตามท่ีกําหนดผูรับจางจะตองนําสเป็คของโคมไฟเสนอใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณา
กอนดําเนินการติดตั้ง โดยเงื่อนไขลักษณะของโคมไฟตองมีอายุการใชงานที่ 50,000 ชั่วโมง 
ตามท่ีผมไดกําหนดคุณลักษณะไวในรูปแบบของรายละเอียดรูปทรงของโคมโซลาเซลลแแบบ  
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 All In One ประเภทของโคมโซลาเซลลแที่ใชกันอยูตามทองตลาดปัจจุบันมีอยู 2 ประเภท  
คือ โคมที่เป็นลักษณะของโคมโพลีคารแบอเนต และโคมแบบโมโน สวนที่ผมไดเลือกออกแบบ 
หรือนําโคมประเภทนี้มาใชในงานสวนสาธารณะ เพราะวาอุปกรณแองคแประกอบในชุดของ  
โคมโซลาเซลลแ สะดวก งายตอการใชงาน และการซอมบํารุงในอนาคต เพราะวาถาเกิดใช 
โคมไฟนีออนแบบระบบเดิมเสาสูง 6 เมตร ที่ใชกันอยูถาเกิดมีการปรับปรุงหรือพัฒนา 
สวนสุขภาพแลวเครื่องมือรถกระเชาที่เราจะเขาเอาไปใชในพ้ืนที่เราไมสามารถนําเขาไปได  
อยูแลว เพราะฉะนั้นโคมถนนที่กําหนดไวสูง 3 เมตร จะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนหัวโคม
และใชบันได อุปกรณแ เครื่องมือในการทํางานไดสะดวกขึ้น เรื่องงบประมาณคาใชจายเมื่อเป็น 
โซลาเซลลแงบประมาณในอนาคตเกิดขึ้นและอายุการรับประกัน 2 ปี ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขออนุญาตสอบถามชางครับ ที่ชางอโนทัย นุนแกว บอกวา All In One คืออะไรครับ หรือ 
โมโน โพลี ทานอธิบายใหสมาชิกสภาเทศบาลเขาใจ ผมก็ไมเขาใจ All In One ของทานคือ
อยางไร เชิญครับ 

  
นายอโนทัย นุนแกว 
นายชางโยธาชํานาญงาน 

- ประเด็นของโคม All In One ในทองตลาดมีจําหนาย อุปกรณแในโคมมีชุดสํารองไฟที่เป็น
แบตเตอรี่ และมีชิปอินเวอรแเตอรแเก็บประจุไฟฟูาไวในโคม รูปแบบของโคมโซลาเซลลแจะมีแบบ
ชนิดที่ไมใช All In One คือแผงจะแยกกับตัวหลอด แบตเตอรี่แยก ตัวชารแจเจอรแแยก 
เป็นกลองควบคุม ตัวนั้นมูลคารวมคาโครงสรางรวมติดตั้งอยูที่ประมาณตนละเกือบ 30,000 
บาท แตอันนี้เป็นประเภท All In One ตามที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลแนะนําวามีจําหนาย
ราคาทองตลาดมีตั้งแตราคา 1,900 – 6,000 บาท ผมตองใชราคา Very ที่อยูกึ่งกลาง 
เพ่ือใชในการตั้งงบประมาณกอนครับ สวนการเสนอราคากระบวนการมาปฺุบราคาจะจบ 
ที่เทาไรผูควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจางตองดําเนินงานใหเป็นไปตามที่กําหนดไว
ในรายละเอียด ตัวโพลีคือชนิดของแผงโซลาเซลลแ โพลีจะเป็นแผงที่สามารถรับแสงแดดที่มี  
แสงเยอะเหมาะกับสภาพพ้ืนที่บานเรา แตแผงโซลลาเซลลแที่เป็นโมโนเป็นประเภทแผง 
โซลาเซลลแที่รับแสงมีแสงนอย สามารถผลิตกระแสไดเหมาะกับประเภทเมืองหนาวหรือวาพ้ืนที่
ที่มีฝนตกชุกทางภาคใต สวนภาคกลางเป็นตัวแผงโพลี ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณชางอโนทัย นุนแกว ครับ 
- ไมทราบทานนายกเทศมนตรีมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ 
- เชิญทานสาโรจนแ รักงาม คณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

  
นายสาโรจนแ รักงาม 
ประธานคณะกรรมการฯ 

- ขอบคุณครับทานประธาน กระผมนายสาโรจนแ รักงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
รายละเอียดที่นายชางพูดผมเขาใจในกระบวนการ แตที่ผมสงสัยไมไดสงสัยในรายละเอียด  
เรื่องของตัวคาปาซิเตอรแหรือตัวรับแสงหรืออะไรของทานผมรูผมเขาใจ แตผมมองเรื่องของ
อยางที่ทานบอกก็คือถาสมมติทานซื้อตัว 4,450 บาท เรามองเป็นจุดกอนนะครับ 26 จุด  
ถาราคา 4,450 บาท เอาไปหักตัว 10,000 กวาบาท จะเหลือตนทุนในการทํางานประมาณ 
7,300 บาท ถาทานจะมองอยางไรผมไมรูเพราะวาเป็นวิธีทางของทาน แต 7,300 บาท  
เรานึกหลับตาดูคือการขุดหลุมเทฐานทําเบรดวางเพลทตั้งเสา 3 เมตร ถาทานบอกวา 7,000
กวาบาท ผมก็ 7,300 กวาบาทเทานั้นเองครับ ขอบคุณครับ  
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานสาโรจนแ รักงาม ครับ 
- เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ในการที่ทานสุนทร สนประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลไดตัดโครงการ
ปรับปรุงสวนสุขภาพ บริเวณหลังสถานีรถไฟยอย หมูที่ 4 ตําบลชัยนารายณแ อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี รายละเอียดถาทานดูในโครงการทั้งหมดในรายละเอียดการกําหนดราคาขึ้นมา
ไม ไดผิดกฎหมายอะไรทั้ งสิ้ น เลย แต เราไม ไดคิดว า เราจะตองกําหนดราคาใหสู ง  
เมื่อสักครูชางบอกแลววาไมสามารถกําหนดราคาต่ําหรือสูงไดถาฟังจากชางนะคะ เขาจะ
กําหนดราคาที่จะตองมีราคาหลายๆบริษัทมาแลวหาคาราคากลางออกมา และเวลาในการ
ดําเนินการจริงตองมีการประมูลงาน ถาเกิน 2,000,000 บาท ตองเขา e-Bidding 
เพราะฉะนั้นทุกอยางตองมีการเสนอรายละเอียดเขามาในเรื่องการเสนอราคา เพราะฉะนั้น  
ถาเทศบาลจะไปกําหนดราคาจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งไมไดก็มีที่มาที่ไป เพราะฉะนั้นอยากจะ
ฝากทานประธานและทานสมาชิกสภาเทศบาลทานบอกวาทานไมเห็นดวยกับระบบไฟฟูา 
แตทานตัดโครงการทั้งหมดเห็นดวยวาตัดโครงการทิ้งไปเลย ถาทานไมเห็นดวยกับระบบไฟฟูา
ทานก็ลองตัดไฟฟูาออกดูก็ใหคนเขาวิ่งอยู มืดๆก็ไดไมเป็นไร เพราะสวนสุขภาพหรือ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติตรงนี้เราอยากทําใหกับในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ขึ้นครองราชยแ 
และเรื่องปูายเฉลิมพระเกียรติเราก็ยังไมไดทํานะคะเพราะปูายเราจะตองทําตามแบบของโยธาฯ
ที่เขามีแบบมาใหแตเราไมไดบรรจุตัวปูายลงไปในสวนแหงนี้นะคะ อีกอันนึงที่ทานไสว  
สิงหแทอง ทานบอกวาเสาไฟฟูามันเยอะไปสวางมากไปจริงๆแลวคนออกกําลังกายเขาตองการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินตัวเขาเอง ทานก็กังวลวาจะมีคนเรรอนตอนนี้ก็มีอยู 
หลายคนนะคะก็ออกไปบางแลวและบางคนก็จะไปพักอยูบานตรงขามเป็นญาติกันอยูแถวๆนั้น 
เราก็พยายามใหตํารวจและเจาหนาที่ของเราดูแลอยูนะคะ ในเรื่องของความสะอาดจริงๆแลว
คนไปออกกําลังกายเขาก็พยายามรักษาความสะอาด อาจจะเป็นคนที่ไปคนขยะหรือแยกขยะ
ออกไปเพื่อที่จะหาขยะออกขายเป็นลักษณะแบบนั้นที่เขาทําสกปรกตรงนี้เราก็พยายามดูแลอยู
บางทีเราก็แจงความขึ้นโรงพักบางก็พยายามทําทุกวิถีทางเพ่ือที่จะใหลดความสกปรก 
เพ่ิมความสะอาด แตในเรื่องความปลอดภัยทานอยาลืมวาตรงนี้เราทําใหพ้ืนที่เดิมปรับปรุง  
ในพ้ืนที่เดิมไมพอมีการขยายออกไปดวยไมใชทําเฉพาะแคตรงนั้น ซึ่งในรายละเอียดเรา 
สงเอกสารใหทานประธานสภาเทศบาล และทานประธานสภาเทศบาลไดสงเอกสารใหสมาชิก
สภาเทศบาลไดดูรายละเอียดแลวทั้งหมด ในเรื่องของการตรวจสอบวาแพงไปหรือไม ราคา 
สูงไปหรือไม ตองขอบคุณทานที่ชวยเราตรวจสอบดวยนะคะมันตองชวยกันหลายๆฝุาย
เพราะวางบประมาณเป็นภาษีของประชาชน แตการที่ทีมบริหารหรือทางชางตั้งราคาขึ้นมา  
ก็ไมไดตั้งตามอําเภอใจเพราะมีเกณฑแวาควรตั้งจากไหนตั้งอยางไร แตในการประมูลงานหรือ
การทํางานจริงๆเป็นอยางไรก็อยากใหทานชวยตรวจสอบตรงนี้ดวย สิ่งที่สําคัญที่สุดตรงนี้  
เป็นประโยชนแตอคนลํานารายณแถึงทานจะบอกวามีสนามกีฬา หมูที่ 8 ทางไปทามะนาว  
มีสนามกีฬาหนาโรงพยาบาลชัยบาดาล มันก็ยังไมเพียงพอหรอกคะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่เรา
ตองใสใจไมวาจะอายุมากอายุนอยเราก็ตองใสใจ ใครอยูใกลตรงไหนก็ไปใชบริการตรงนั้น  
ตรงบริเวณหลังสถานีรถไฟสถานียอยก็มีประชาชน หมูที่ 1 หมูที่ 3 และหมูที่ 4 ตําบล 
ชัยนารายณแ ไปออกกําลังกายกันดูแลสุขภาพกัน ดิฉันอยากจะฝากบอกวาเราทําขึ้นมาเพ่ือดูแล
เรื่องสุขภาพตอเนื่องจากหลายๆโครงการ และเราทําเพ่ือเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 
ขึ้นครองราชยแ ก็เป็นโครงการที่อําเภอฯแจงใหเทศบาลทําตรงนี้เราจึงนําบรรจุเขาแผน 
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 และรายงานทางจังหวัดไป แตเราก็ยังทําไมไดนะคะก็แลวแตทางสภาเทศบาลแหงนี้ถาเห็นวา
โครงการนี้ดีประชาชนก็ไดประโยชนแ ถาทานคิดวาโครงการนี้ตรงไหนแพงไปทานจะตัด
บางสวนหรือจะทําอยางไรก็แลวแตทานอีกเหมือนกัน แตสิ่งที่สําคัญที่สุดนโยบายของผูบริหาร
ก็คือเราเขามาทํางานเพ่ือบริหารบานเมืองใหไดรับหรือกระจายในเรื่องของสุขภาพทั่วๆกันไป 
คงจะพูดเพียงเทานี้แตขออยางหนึ่งนะคะทานสิ่งที่สําคัญก็คือเรามาชวยกันพัฒนาบานเมือง
ทานจะเจาะในเรื่องของแพงอะไรแพงไปใหทานลองดูวาที่ชางอธิบายใหฟังไปทานอาจจะเขาใจ
แตทานประธานสภาเทศบาลไมเขาใจเราก็มีความจําเป็นตองอธิบายใหทานประธานเขาใจดวย
เหมือนกัน หลายๆทานก็อาจไมเขาใจในรายละเอียดทั้ งหมดเป็นบางทานไมไดเป็นชาง 
ซึ่งตัวดิฉันเองก็ไมไดเป็นชางนะคะแตเรามีรองนายกฯซึ่งดูแลเรื่องชางใหกับเรา ที่นําเรียน
คอนขางเยอะเพียงแตขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดลองดูความจําเป็นถาคิดวาตรงนี้สนามนี้  
ยังใชไดอยูแลวยังไมตองทําดินฉันก็ไมไดวาอะไรเพราะดิฉันมีหนาที่ตองเสนอ เราลงไปดูพ้ืนที่
บางคนออกกําลังกายก็ขอเทาพลิกเพราะวามันทํามานานแลวคะทานประธานฯ มันควรมีการ
ปรับปรุงและขยายตรงนี้ออกไปคนมาใชบริการแถวนั้นก็เยอะนะคะหลายทานบานอยูแถวนั้น  
ก็คงพอจะทราบ ดิฉันขออนุญาตทานประธานสภาเทศบาลใหทานรองนายก เทศมนตรี  
ทานรองไพบูลยแ สีหพันธแ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมกับสภาเทศบาลแหงนี้ดวย ขอบคุณคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานรองไพบูลยแ สีหพันธแ ครับ 

  
ไพบูลยแ สีหพันธแ 
รองนายกเทศมนตรี 

- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน 
เรื่องของการกอสรางและปรับปรุงพ้ืนที่หลังสถานีรถไฟยอยซึ่งปัจจุบันนี้ชํารุดทรุดโทรม 
ไปเยอะผมเห็นวาสมควรที่จะไดปรับปรุงเสียทีเพราะใชงานมาตั้งแตสมัยเราเขามาบริหารงาน
ใหมๆ นาจะรวม 12 ปี ซึ่งถาทานทุกคนทั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือทานประธานไดเขาไปเดิน
หรือออกกําลังกายบริเวณนั้นทานจะทราบดีเพราะผมไปใชพ้ืนที่บอย ชวงเชาจะมีผูสูงอายุ  
ที่ฟ้ืนฟูจากโรคอัมพฤกษแ อัมพาตไปเดินคอนขางเยอะ ซึ่งปรกติอยางผมวิ่งไดปกติบางครั้งก็ยัง
สะดุด บางพ้ืนที่ก็โปรงนูนขึ้นมาบางพ้ืนที่ดินก็ทรุดลงมา ผูที่ไปออกกําลังกายคุณสมหมาย  
ทําเสมอดี ทานก็แจงผมเมื่อไรจะทําซักทีผมก็บอกวาเดี๋ยวตองนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาล
อีกทีถาทําไดเมื่อไรถาที่ประชุมสภาเทศบาลอนุมัติก็คงไดดําเนินการครับ ทานปรารถนาดีก็ซื้อ
ปูนซีเมนตแมาชวยกันซอมแซมเองเพราะบางที่ทรุดลงไปทานก็ไปทําบอยๆอันนี้ก็ตอง
ขอขอบพระคุณทานสมหมาย ทําเสมอดี ซึ่งมีจิตอาสาเพ่ือสาธารณะจริงๆ ทานไปทําบอยๆ เรา
เองก็ละอายใจเหมือนกันเพราะวาเราทําหนาที่ฝุายบริหารของเทศบาลซึ่งเราก็ชวยเหลืออะไร
ไมไดมาก เพราะวาทุกสิ่งทุกอยางเงินงบประมาณของสวนรวมตองเสนอผานที่ประชุมสภา
เทศบาล และอีกอยางหนึ่งเรื่องงบประมาณการปรับปรุงคําวาปรับปรุงเหมือนกับเรารื้อใหมเลย
นะครับทานประธานฯ ถนนเดิมทีกวางประมาณ 60 เซนติเมตร แตปัจจุบันไดขยายออกไป 
อีกขางหนึ่งแลวประมาณ 50 เซนติเมตร เพ่ือใหเดินสวนกันได เพราะทุกวันนี้เดินสวนกันไมได
มันเบียดกัน บางทีก็ตองหลีกลงไปขางลางอาจสรางความอันตรายใหกับผูสูงอายุ ถาเราขยาย
พ้ืนที่ออกไป 2 ดาน ขางละ 0.50 เมตร รวมเป็น 1 เมตร จากของเดิม 60 เซนติเมตร  
นาจะเป็นความกวาง 1.60 เมตร ของเกาที่เสียหายอยูคงตองรื้อใหมและทําขยายปีกออกไป
พรอมกันเลย คําวาปรับปรุงเหมือนการใชงบประมาณที่คอนขางสูงแตจริงๆแลวมันเหมือนการ
สรางใหมแตวาพ้ืนที่ที่มีอยูแลวจะเขียนวาสรางใหมไมไดเลยเขียนคําวาปรับปรุงแตจริงๆแลว
คือการสรางใหม ปรับปรุงจากของเดิมและมีการขยายยืดความยาวไปอีก ถาดูแลวงบประมาณ 
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 อาจจะสูงแตโดยรวมแลวเราไมไดทําเฉพาะถนน ไฟฟูา แตยังมีการปูตัวหนอนปรับปรุงพ้ืนที่ 
ใหสวยงาม ทําไฟ และทําคลองระบายน้ําหินดาด ซึ่งปัจจุบันพ้ืนลางของคลองระบายน้ําเป็นดิน
พอสักพักหนึ่ง หญาหรือเศษพลาสติกตางๆจะขึ้นมาตลอดเวลาเวลาน้ํามาแรงๆการระบาย  
ก็จะชาลง ถาเราวางหินดาดเพ่ือปูองกันวัชพืชตางๆโตขึ้นมาขวางทางน้ําไหลทางระบายน้ําผม
วานาจะดีเพราะเราไดไปสํารวจดูแลวถาเราทําครั้งหนึ่งก็สามารถใชประโยชนแหรืออํานวย  
ความสะดวกในการปูองกันปัญหาเรื่องน้ําทวมดวย มันมีองคแประกอบหลายๆชนิดหลายๆอยาง
เราตองใชงบประมาณขนาดนี้แตวาความคุมคาในการลงทุนไปแลว  ผมวาใชงานไดนาน
เพราะวาไฟฟูาเราก็ไมตองใชไฟฟูาของการไฟฟูาสวนภูมิภาค ถาเราคิดถึงเรื่องไฟฟูาปัจจุบันนี้
เราใชของการไฟฟูาสวนภูมิภาคเดี๋ยวหลอดนีออนเสียบางคาไฟเราก็ตองจาย ถาเราใช  
ไฟโซลาเซลลแวึ่งเป็นพลังงานสะอาดใชไดฟรีตลอดเวลาที่ยังมีอายุไขการใชงาน  ผมวานาจะ
คุมคานะครับก็เรียนใหทานประธานฯทราบและทานสมาชิกสภาเทศบาลไดโปรดพิจารณาดู  
ในเรื่องของการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนที่ไดมาออกกําลังกายและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
ขอขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานไพบูลยแ สีหพันธแ ครับ 
- เชิญทานสาโรจนแ รักงาน คณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

  
นายสาโรจนแ รักงาม 
ประธานคณะกรรมการฯ 

- ขอบคุณครับทานประธานฯ ผมขออนุญาตชี้แจงทางทานนายกเทศมนตรีกอนนะครับ คือ
เรื่องที่บอกวาผมขอตัดลดตัวนี้ออกไดหรือไมผมไมไดพูดนะครับ เพราะผมรูวาตัดมันตองตก  
ทั้งโครงการ ตัดลดบางสวนทําไมไดอยูแลวเพราะเป็นงานโครงสรางรวมโครงการรวมแตวาแยก
ออกเป็นสวนๆเทานั้นเอง คือตัวนี้ผมรูแตที่ทานบอกวาเรื่อง e-Bidding เรื่องของราคาประเมิน 
ผมอยากใหความสําคัญนะครับเพราะวาจริงๆแลวการประเมินราคาคราวๆกอนตองอยูในภาวะ
ของความสมดุลระหวางหนางานกับเงินถาทานมองวามันไมสํ าคัญทานจะตั้ งราคา 
3,000,000 – 4,000,000 บาทก็ไดแลวรอใหคณะกรรมการมาตรวจสอบมันเป็นอยางนั้น
ไมไดครับ แตทีนี้ราคาประเมินทําไมถึงบอกวามันสําคัญเพราะมันจําเป็นเพราะทานตอง
ประเมินกอน เราจะไปคาดหวังกับการที่ใหคณะกรรมการมาตรวจผมไมเห็นดวยนะครับ  
ทานจะ Bidding ราคา ถาสมมติวาขาวรั่วขึ้นมา ราคามันสูงไป ผูรับเหมา Bidding ขึ้นมา 
เขาก็ขยับราคาสูงตามราคา Course ที่เราตั้งไวอันนี้คือสิ่งที่เราตองระวังผมถึงบอกวาเรื่องของ
การประเมินราคาเป็นเรื่องที่สําคัญตรงนี้ และเรื่องของการพัฒนาเขาใจครับแตการพัฒนาตอง
ควบคูไปกับการควบคุมเราจะทํางานชิ้นหนึ่งเราตองไดของดีและคุมคากับงบประมาณดวยครับ 
ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานสาโรจนแ รักงาม ครับ 
- เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณแ 
ดิฉันขอตอวาทานสาโรจนแ รักงาม หนอยนะคะ ทานสาโรจนแคะ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณแ คําวาขาวรั่วออกไป ราคาสูง ไมมีหรอกนะคะ ที่นี่ยังไงตอง
เปิดทุกขาวทุกชองอยูแลว เวลาจะประมูลงานอะไรจะไมมีปิดแมกระทั่งงบประมาณที่ผาน  
ที่ประชุมสภาเทศบาลไปแลว เอกสารที่อยูกับทานสามารถสําเนาเอกสารใหใครก็ไดใหทุกคนดู
ไดหมดเทศบาลก็เหมือนกันคะเราจะไมมีปิดบังนะคะ จะไมมีขาวรั่วหรือขาวไมรั่วเราตองการ 
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 ใหทุกคนรูขาวดวยซ้ําไป แมกระทั่งวาทานบอกวาถาไมเห็นความสําคัญทานก็ใหตั้งราคา 
3,000,000 – 4,000,000 บาท เราไมใชคนแบบนั้นคะเพราะเราทํางานตามระเบียบ  
และผูที่ตั้งราคาประมาณราคาใหเราคือขาราชการไมใชนายกเทศมนตรี เพราะฉะนั้นจะตั้ง
ราคาตามอําเภอใจเราไมได วิธีการทํางานมันมีขั้นตอนกระบวนการทางราชการอยูการที่จะไป
ตั้งราคาเกินความเป็นจริงไมเห็นความสําคัญอันนั้นไมใชนะคะทานไดโปรดเขาใจ และราคา
ตางๆเวลาเราจะเปิดประมูลหรือเปิดขายแบบเราก็เปิดทุกชองทางตองเปิดปีที่กรมสงเสริม  
การปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ จังหวัด ประกาศทางเว็บไซตแของทางเทศบาล และมีเว็บไซตแ
ของภาครวมอีกทุกคนจะตองรูขอมูลทั้งหมดไมมีปิดนะคะ และไมมีการที่เป็นขาวรั่วขาวจะตอง
ไมรั่วตองใหคนรูขาวมากยิ่งดีไดโปรดมองเทศบาลในแงบวกหนอยนึง เราจะไมตั้งราคาอะไร
ตางๆตามอําเภอใจเรา ขาราชการเป็นคนตั้งราคาเพราะฉะนั้นขาราชการไมกลาทําผิดระเบียบ
อยูแลวคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- ทานสาโรจนแ รักงาม อยูในประเด็นนะครับ เชิญทานสาโรจนแ รักงาม 

  
นายสาโรจนแ รักงาม 
ประธานคณะกรรมการฯ 

- ใจเย็นครับทานนายกฯ เรายังมีอีก 30 กวาเรื่อง ยังอีกยาว ถาทานนายกไปเปิดคลิปดูผมพูด
คําวาสมมติ  

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ทานสาโรจนแ รักงาม ครับ อยากใหอยูในประด็น เพราะทานนายกฯพูดก็เป็นเรื่องปกติ  
พูดธรรมดาไมไดมีอะไร ใหอยูในประเด็นที่เราพิจาณากันเรื่องนี้ดีกวานะครับ เชิญนั่งครับทาน
สาโรจนแ รักงาม 

  
นายสาโรจนแ รักงาม 
ประธานคณะกรรมการฯ 

- ผมขออนุญาตชี้วาที่ผมพูดเป็นเรื่องของ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีผูประทวงครับ 
- เชิญทานชาญทรัพยแ แยมเรือง ครับ 

  
ชาญทรัพยแ แยมเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพพอผมนั่งฟังที่ประชุมสภาแหงนี้โตตอบกัน  
ทานนายกฯอธิบายอีกทานก็จะโตแย งอยูตลอดเวลา นั้นแลวผมอยากใหทานประธาน 
ชวยควบคุมเมื่อซักพักเพ่ิงขอบคุณทานประธานวาวินิจฉัยหรืออะไรตางๆ ไปๆมาๆมันจะเป็น
การโตแยงกันไมไดเป็นการประชุมสภา การประชุมสภาคือเอาเรื่องตางๆนําเขาที่ประชุม 
และหาขอตกลงโดยยุติไมใชมาโตแยงกันอยางนี้ ผมก็เขาใจครับบางทานก็เห็นผลประโยชนแ 
ของเทศบาล ทานนายกฯมีเสนอเรื่องนโยบาย ผมไมวาอะไรครับเพียงแตใหอยูในระเบียบ  
และใหทานประธานชวยควบคุมการประชุมดวยครับ ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานชาญทรัพยแ แยมเรือง ครับ 
- เชิญทานสาโรจนแ รักงาม ครับ 

  
นายสาโรจนแ รักงาม 
ประธานคณะกรรมการฯ 

- ขอบคุณนะครับที่ทานรักในเรื่องของกฎระเบียบผมเขาใจทานครับ ทานประธานครับที่ผมพูด
เหตุผลมันคาบเกี่ยวกับเรื่องของงานตัวนี้ ผมกําลังชี้ตางใหเห็นวาสิ่งที่มันเกิดข้ึนและความ 
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 เหมาะสมเทานั้นเอง ผมไมไดไปพาดพิงผมพูดคําวาสมมติเปิดฟังไดเลยวามีหรือไม สมมติวา
เนี้ยถาทานตีความออกนะครับ ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานสาโรจนแ รักงาม ครับ 
- เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ถึงทานจะพูดวาวาสมมติ จริงๆแลวคนขางนอกเขาไมรูอะไรหรอกแตดิฉัน
อยากใหประชาชนรูในการทํางานของเทศบาลนะคะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือทานจะบอกวาดิฉัน
ฟังออกหรือไมก็เหมือนกันกับทานฟังออกหรือไม ประชาชนเขารูวาเทศบาลไมเคยมีทุจริต
คอรัปชั่นแตการพูดลักษณะแบบนี้มันทําใหเกิดขอขัดแยงในบานเรา ทานประธานดิฉันขอเพ่ิม
นิดนึงนะคะในขณะนี้บานเมืองเราในกรุงเทพมหานครหรือตามตางจังหวัดใหญก็มีประเด็น
ปัญหาในลักษณะแบบนี้เวลาเราพูดจาอะไรกันมันนาจะเป็นไปทางเดียวกันใหคนเขาใจ
เหมือนกัน ถาฟังแลวเขาใจไปคนละอยางก็ไมดีนะคะ ประเด็นสุดทายคือตรงนี้ทานสุนทร  
สนประเสริฐ เสนอตัดลดงบประมาณทั้งโครงการแลวทานติติงในเรื่องของแสงสวางวามันแพง
วามันอะไร ทานก็สามารถตัดออกไดเป็นบางอยางเพราะอันนี้เขาแยกมาชางอโนทัย นุนแกว 
แยกรายการออกมาคอนขางละเอียดมาก ทานจะตัดอันไหนทิ้งก็ไมเป็นไรไมวากัน แตอยาก
บอกวาใหมองถึงภาพรวมบางวาคนออกกําลังกายเขาก็มีหัวใจที่จะตองใชที่ออกกําลังกาย
หลายๆจุด ใครใกลตรงไหนก็ออกกําลังกายตรงนั้นก็คงฝากไวแตเพียงเทานี้ ขอบคุณคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับที่ไดอภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้อยางละเอียด และทาน
คณะกรรมการแปรญัตติก็ไดสอบถามและผูแปรญัตติก็ไดชี้แจงกันอยางละเอียดแลว  
- ตอไปผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ 
ทานสุนทร สนประเสริฐ  ไดเสนอคําแปรญัตติ ขอปรับลดงบประมาณรายจาย แผนงาน 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวดคาที่ดิน 
และสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพ บริเวณหลังสถานี
รถไฟยอย หมูที่ 4 ตําบลชัยนารายณแ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (หนา 143) ตั้งไว 
2,189,000.- บาท ขอตัดทั้งโครงการ โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 1 เสียง ไดแก 
1. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหคงรางเดิมตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอ  
โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบใหคงรางเดิม 5 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. นายปรีชา  สุริยา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล            5. นายมณี  กัณหา 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียง โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 5 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ              4. นายสุนทร สนประเสริฐ 
2. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ         5. นายไสว  สิงหแทอง 
3. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ผมขออนุญาตพัก 5 นาที กอนที่จะถึงรายการของทานรอยตํารวจตรีกําจัด สุขจันทรแ ครับ 
- ครบเวลาพักแลวนะครับ จะเริ่มการประชุมตอ 
- ที่ทานสุนทร สนประเสริฐ ขอแปรญัตติ เป็นอันวาที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้เห็นชอบใหคง
รางเดิมตามท่ีทานนายกเทศมนตรีเสนอ จํานวน 5 เสียง 
- ตอไปผมจะเริ่มรายการที่ 2 เลยนะครับ 
- รอยตํารวจตรีกําจัด สุขจันทรแ ไดเสนอคําแปรญัตติ ขอปรับลดงบประมาณรายจาย แผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสราง 
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางอาคารโครงสรางเหล็กและลานคอนกรีตภายในสนามกีฬา
เทศบาลตําบลลํานารายณแแหงที่ 1 หมูที่ 8 ตําบลลํานารายณแ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
(หนา 162) ตั้งไว 6 ,904,000.- บาท ขอตัดทั้งโครงการ คณะกรรมการแปรญัตติมีมติ 
ขอปรับลดตามผูเสนอคําแปรญัตติ จํานวน 3 เสียง คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั้ง 3 ทาน  
ไดขอสงวนความเห็น และผูเสนอคําแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ 
- เชิญทานรอยตํารวจตรีกําจัด สุขจันทรแ ชี้แจงเกี่ยวกับการแปรญัตตินี้ เชิญครับ 

  
รอยตํารวจตรีกําจัด สุขจันทรแ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกทาน กระผมรอย 
ตํารวจตรีกําจัด สุขจันทรแ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ทานประธานครับผมขอยื่นเสนอแปร
ญัตติในเรื่องโครงการกอสรางอาคารโครงสรางเหล็กและลานคอนกรีตภายในสนามกีฬา
เทศบาลตําบลลํานารายณแแหงที่ 1 หมูที่ 8 ตําบลลํานารายณแ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
จํานวน 6,904 ,000.- บาท หนา 162 ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทานประธานครับโครงการนี้ใชงบประมาณสูงมาก 6,904,000 บาท 
ความคุมคาของงบประมาณการกอสรางยังเกินความจําเป็น เนื่องจากสถานที่ออกกําลังกาย
ของเทศบาลตําบลลํานารายณแ สนามกีฬาหมูที่  8 ยังสามารถใชออกกําลังกายไดดีอยู  
ไมจําเป็นตองสรางหลังคาหรือโดมขนาดใหญ ขอตัดลดรายจายงบประมาณตัดทิ้งทั้งโครงการ
ครับ โครงการดังกลาวไมกอใหเกิดความเสียหายใหแกประชาชนในเขตเทศบาล โครงการ
กอสรางอาคารโครงสรางเหล็กสนามกีฬาไมไดเกิดมาจากปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
สวนมากโดยตรง แตยังมีโครงการพ้ืนฐานของเทศบาลยังตองดําเนินการอีกมาก เชน ปรับปรุง
ถนน ขยะมูลฝอย และทางระบายน้ํา นี้คือโครงการที่จําเป็นและประชาชนเดือดรอนจริงๆ  
ซึ่งเป็นอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่ตองปรับปรุงแก ไขในเขตเทศบาล ตามอํานาจหนาที่
กฎหมายกําหนดอยูแลว ยกตัวอยางโครงการของงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่สภาเทศบาล  
ไดอนุมัติไปแลว บางโครงการยังมิไดจัดซื้อจัดจางแตอยางใด ยังคงคางอยูและไดกันเงินไปแลว
ทั้ง 17 โครงการ ไมทราบวาติดขัดขั้นตอนใด โครงการงบประมาณปี พ.ศ.  2564 เขามาอีก
หลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการกอสรางอาคารโครงสรางเหล็กสนามกีฬาแหงที่ 1 หมูที่ 8  
ไมกอใหเกิดความคุมคาของงบประมาณท่ีไดตั้งไวครับ ไมเหมาะกับการกอสรางในระยะนี้  
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 ซึ่งขอใหชะลอโครงการนี้ไปกอนดวยเหตุผลดังกลาว ผมจึงขอตัดลดรายจ ายทั้งโครงการ 
ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานรอยตํารวจตรีกําจัด สุขจันทรแ ครับ 
- ตอไปเชิญ คณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ 

  
นายสาโรจนแ รักงาม 
ประธานคณะกรรมการฯ 

- กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผมนายสาโรจนแ รักงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
ในชั้นของคณะกรรมการแปรญัตติในฐานะที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
มีทานไสว สิงหแทอง และทานวิชาญ ชิ้นเจริญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ไดปรึกษากันเลย
หลังจากที่ไดพูดคุยกับทางผูยื่นแปรญัตติและทางฝุายบริหาร ในเรื่องของคณะกรรมการฯ 
จะเขาไปดูของความเรงดวนและความเดือดรอนของประชาชน สถานที่เพียงพอหรือไม 
ที่จะสรางใหมกับสิ่งที่รองรับอยูปัจจุบันนี้ครับและเปูาหมายของโครงการ ในรายละเอียด  
ในเขตเทศบาลถาเราไลเรียงรายละเอียดกันในดานของหอประชุม พ้ืนที่ หรือสถานที่ออกกําลัง
กายในลักษณะโครงสรางนี้ ปัจจุบันนี้จะมีที่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา โรงเรียนอนุบาล  
ลํานารายณแ เป็นแบบทรงเดียวกันลักษณะคลายๆกัน ศาลเจาพอเจาแมลํานารายณแ มูลนิธิ  
ลํานารายณแ พงไล 16 แมกระทั่งที่วาการอําเภอชัยบาดาล ของเทศบาลก็มี สนามกีฬา 
หนาโรงพยาบาลชัยบาดาล ที่มีหอประชุมเพ่ิงไดประมาณ 3 – 4 ปี ใชงบประมาณ 
8,000,000 – 9,000,000 บาท ซึ่งถาทานสมาชิกสภาเทศบาลดูพ้ืนที่ตางๆ ก็ยังมีความ
เพียงพอสําหรับการรองรับของประชาชนที่จะใชสวนนี้อยูครับ ในเรื่องของความเดือดรอน
เรงดวน จะเห็นไดวาผลกระทบที่ประชาชนที่อยากจะใหแกไขและเจออยูในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
ปัญหาที่อาจจะตองใชงบประมาณเยอะหรือเราอาจจะพิจารณานํางบประมาณนี้ไปดูแลแกไข 
คือเรื่องของน้ําทวมบริเวณหนาอําเภอฯ หรือหลังโรงเรียนนารายณแวิทยา ถาเราใชงบประมาณ
ตัวนี้หรือทําการแกไขเขาโครงการนํางบประมาณนี้เขาไปดําเนินการปัญหาที่ประชาชน
เดือดรอนจริงๆเวลาฝนตกทุกครั้ง และไมแกปัญหาไมไดซักทีบริเวณหนาอําเภอฯ เรานาจะนํา
งบประมาณตรงนี้ไปทําการแกไข สวนดานของสถานที่รองรับเรื่องกีฬาเพ่ืออํานวยความสะดวก
ตามเปูาหมายที่เขียนไว ผมเห็นวาการที่จะสรางโครงเหล็กเพ่ือรองรับดานออกกําลังกายนั้น
ทางเทศบาลก็มีอยูแลว 1 สถานที่  ที่สามารถจัดสรรเป็นสนามตะกรอ วอลเลยแบอล  
หรือกิจกรรมตางๆ รองรับประชาชนอยูแลว ทานประธานครับงบประมาณตัวนี้ถาเรา
ปรับเปลี่ยนในเรื่องของการดูแล เชน ใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ใหมีการดูแลที่ เป็นระบบ 
มากขึ้นเพียงพอตอการออกกําลังกายอยางในปัจจุบันนี้ครับ ถาเราใชงบประมาณนี้ไปปรับ  
เรื่องของสนามฟุตบอลหนาโรงพยาบาลชัยบาดาลเป็นการยกมาตรฐานเพ่ือใหเกิดประโยชนแ  
กับสวนรวมที่จะไดประโยชนแมากและจะชวยแกปัญหาของการมีนักกีฬาวิ่งอยูบริเวณรอบขาง
สนามกีฬาที่ใชพ้ืนที่ของถนนซึ่งเป็นเรื่องของการจราจร ถาเราทําพวกนี้ไดก็จะทําใหเกิด 
ความปลอดภัยของประชาชนที่ใชออกกําลังกายตัวนี้จะชวยแกปัญหาได แลวถาทานพัฒนา
หรือสรางตรงนั้นขึ้นมาระบบบานเราในเรื่องของกีฬาจะยกมาตรฐาน สังเกตไหมครับเวลา  
เด็กนักเรียนแขงกีฬาสีตองไปตีเสนเอาปูนขาวลาดในสนามโรงเรียนเพ่ือจัดแขงขัน มาตรฐาน 
ก็ไมไดแตถาไดรับแกไขหรือเอานําตรงนี้ไปพัฒนาใหมันดีสิ่งที่จะเกิดคือบุคลากรของเราที่เป็น
เยาวชนจะไดรับผลประโยชนแ ใน พ้ืนที่ผมนําเสนอไปในเรื่องของตัวนี้ ในการพูดคุย 
ของคณะกรรมการแปรญัตติลงความเห็นวายืนตามผูแปรญัตติทั้ง 3 เสียง ขอบคุณครับ 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีคณะกรรมการแปรญัตติทานใดจะชี้แจงอีกหรือไมครับ 
- เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ทานรอยตํารวจตรีกําจัด สุขจันทรแ ขอตัดลดงบประมาณการทําซอมแซมพ้ืน
สนามคอนกรีตสนามกีฬาเทศบาลตําบลลํานารายณแแหงที่ 1 ทางไปทามะนาว คือเราซอมแซม
พ้ืนปูนและทําโครงหลังคาขึ้นมาซึ่ งโครงหลังคาเสาแตละเสาอยูหางกัน อาจจะทําให
งบประมาณดูสูงก็เป็นเทคนิคการออกแบบ ทานบอกวาใชเงินสูงความคุมคาของงบประมาณ
เกินความจําเป็น สนามกีฬา หมูที่ 8 สามารถใชการไดดีไมจําเป็นตองสราง และทานบอกไมได
กอใหเกิดความเดือดรอนของประชาชนก็เป็นสิ่งที่ทานคิด และทานยังบอกวายังมีโครงการ 
อีกมากมาย เรื่องขยะเรื่องระบายน้ําที่จําเป็นกวา ซึ่งเราก็มีโครงการพวกนี้อยูแลวนะคะ  
เป็นอํานาจหนาที่ที่ตองแกไข ในสวนของทานคณะกรรมการแปรญัตติบอกวาสนามกีฬา 
มีพอเพียงแลวเห็นโรงเรียนจัดการแขงขันกีฬาตองใชปูนขาวไปตีเสนในโรงเรียน อันนี้ดิฉันยังไม
เขาใจวาเกี่ยวกับสนามตรงนี้ยังไงสนามกีฬาเทศบาลตําบลลํานารายณแแหงที่ 1 ทางไป 
ทามะนาว ในสวนของเทศบาลเรามีสนามกีฬาเทศบาลตําบลลํานารายณแแหงที่ 1 เราทําเป็น
สนามแรกเราไดปรับปรุงมาอยูตลอด ในสวนของสนามก็ดียังสามารถใชการได คราวที่แล ว 
เราเสนอขอทําถนนโดยรอบซึ่งมันพังและพ้ืนปูนที่เป็นสนามปูนแลวทําโครงหลังคาขึ้นมาที่ตัว
สนามปูน เปูาหมายเพ่ือเวลามีกิจกรรมไมตองไปใชเต็นทแเราจะมีรมตรงนี้และตัวโครงหลังคา
เราสามารถติดสปอรแตไลทแติดไฟใหใชตรงสนามปูนเป็นสนามกีฬาก็สามารถทําไดเปูาหมาย  
เรามองไวอยางนั้น และสถานที่นี้เป็นที่ออกกําลังกายอีกเชนกันสุขภาพดีไมมีขายถาอยากได
เราก็ตองทําตัวเราเอง คราวนี้ในสวนของเทศบาลเรามีหนาที่ดูแลทุกรูปแบบ ทานบอกยังมี 
อีกหลายโครงการ เชนน้ําทวมบริเวณหนาที่วาการอําเภอฯ และหลังโรงเรียนนารายณแวิทยา  
ซึ่งยังแกไขไมได ถนนจากสี่แยกสัญญาณไฟจราจรมาทางหนาที่วาการอําเภอฯ สี่แยกสัญญาณ
ไฟจราจรไปถึงหนาโรงแรมนารายณแแกรนดแ สี่แยกสัญญาณไฟจราจรไปถึงปากซอยบอหิน  
สี่แยกสัญญาณไฟจราจรไปถึงซอยบวนหลี สี่แยกสัญญาณไฟจราจรไปถึงทางรถไฟ ตรงนี้เป็น
การออกแบบถนนและทอระบายน้ําการแกไขปัญหาตางๆเป็นของแขวงการทางฯ ซึ่งเทศบาล
รับถายโอนออกมาแลวถนนสายนี้จะยาวออกไปตามแนว ดิฉันไดปรึกษากับแขวงการทางฯ
วิธีการแกไขก็ตองแกไขทั้งระบบเราจะแกไขเฉพาะของเราเองก็ไมไดเพราะเป็นระบบที่ 
แขวงการทางฯวางไวตั้งแตนานแลว เวลาฝนตกหนักๆน้ําทวมขังหรือไม น้ําทวมขังแตพอเวลา
ฝนหยุดก็สามารถระบายน้ําไดภายในเวลา 30 นาที ไมเกินนี้นะคะ จาก 2 – 3 วันที่ผานมา 
ก็เชนเดียวกันใชเวลาระบายน้ํา 18 นาที อาจจะเป็นตัวเลขที่ดิฉันพูดแลวคงมองวาเอ฿ะทําไมถึง
จับตัวเลขได เพราะดิฉันประสานกับเจาหนาที่ตํารวจประสานกับผูที่แจงมาและชวยดู เวลา 
ใหเราดวยนะคะวาน้ําเริ่มเวลาประมาณกี่โมงน้ําเริ่มลงกี่โมง ตัวนี้เป็นระบบใหญที่ตองแกปัญหา
ทั้งระบบเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นแลวน้ําไมไดทวมขังอยูตลอดเพ่ิงแตวาน้ําระบายไมทัน 
ประกอบกับขณะนี้น้ําเราไมไดเอาไปลงที่สะพานทามะนาวนะคะเราจะมีทางครอสขามทางศาล
เจาฯจากฝั่งสถานีตํารวจมาทางฝั่งศาลเจาฯมีทอครอสขามอยู 1 จุด และจากสี่แยกสัญญาณไฟ
จราจรมีทอครอสขามอยูอีก 1 จุด และจากโรงแรมนารายณแแกรนดแมีทอครอสขามอีก 1 จุด 
เราจะมีทอครอสขาม 3 จุดใหญๆ เพราะฉะนั้นเวลาฝนตกหนักตองยอมรับในสภาพพ้ืนที่เรา  
วาสภาพพ้ืนที่ตั้งแตชัยนารายณแถึงสี่แยกสัญญาณไฟจราจรจะเป็นแองกระทะไปเรื่อยๆ
โดยเฉพาะหมูที่ 4 หมูที่ 8 และหมูที่ 6 ตําบลลํานารายณแ ตรงนี้จะพ้ืนที่ต่ําเขาไปหาแมน้ํา 
ปุาสักที่ทามะนาวสภาพพ้ืนที่เป็นแบบนี้จริงๆ และเราไมไดบอกวาเราจะไมแกไขเราก็พยายาม 
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 ปรับปรุงลางทอระบายน้ํา ทานที่กอสรางอาคารหรือปรับปรุงอาคารรื้อถอนอะไรเวลาสราง
ขึ้นมาเราก็พยายามจะใหเจาหนาที่กองชางไปบอกวาอยาพยายามใหน้ําปูนเศษหินเศษทราย 
ลงไปในทอเพราะเวลาน้ําปูนลงไปเศษหินเศษทรายทําใหในทอระบายน้ํามันแข็งและทาง
ระบายน้ําตื้นเขินขึน้ เราก็พยายามทําทุกคนก็ชวยกันดูแลเป็นอยางดีเพราะฉะนั้นระบบระบาย
น้ําเวลาฝนตกหนักประมาณครึ่งชั่วโมงน้ําก็เออไมใชรองรับเฉพาะน้ําฝนอยางเดียวมันก็มาจาก
ที่สูงลงมาที่ต่ําของเราดวยตรงนี้ก็ ขอนําเรียนใหเขาใจตรงกัน ในสวนของสนามกีฬา 
หนาโรงพยาบาลชัยบาดาลเรามีแผนคะ เรามีแผนที่จะทําอะไร จะปิดถนนเสนทางอยางไร  
จะทํารั้วปิด และซอมลูวิ่งในสนามเรามีแผนเตรียมไวนะคะเราอยากทําทุกๆที่เหมือนกันหมด
เราก็คอยๆทําไปเพราะตอนนี้สนามกีฬาหนาโรงพยาบาลชัยบาดาลสามารถใชการไดเป็นอยาง
ดี และเรื่องรักษาความสะอาดก็เชนเดียวกับสวนสุขภาพสถานีรถไฟยอย อาจจะมีคนไปคนขยะ 
มีคนไปใชสนามแลวสูบบุหรี่ในสนาม ไปใชสนามแลวทิ้งขยะเอาไวทั้งที่มีถังขยะ อาจจะเป็น  
ไปไดวาเด็กๆมาใชสนามแหงนี้เซลฟ่ีถายภาพแลวไมเก็บขยะไมนําขยะใสถัง แตบางทีเปิดขวด
น้ําดื่มแลวมีฝา บุหรี่ ขวด ทิ้งเลอะเทอะเหมือนกันก็มีนะคะเราก็พยายามปรับไปเรื่อยๆ  
ทุกสนามที่อยูในความดูแลของเทศบาลเราปรับปรุงหมดแลวคะเพราะมีอยูในแผน เรามองเรา 
ไมเลือกปฏิบัติแตเพียงวาเราคอยๆทําไปแบบนี้ ถาเกิดทานจะบอกวาตัวนี้นาจะไปทําสนาม
กีฬาหนาโรงพยาบาลชัยบาดาลมากกวาหรือเอาไปปรับปรุงเรื่องระบบระบายน้ําดิฉันอยากจะ
บอกวาตรงนี้อยูจะยกเงินตรงนี้ออกไปไมไดมันตองมีแผนมีโครงการเขามา ในสวนของเรื่อง
ระบบระบายน้ําเราจะใหกองชางประสานกับแขวงการทางฯอีกทีวาการแกทั้งระบบแกอยางไร 
ถาเกิดเราแกเฉพาะของเราทอระบายเชื่อมตอกับของแขวงการทางเป็นเสนยาวไปถึงทาง  
ทามะนาวตองแกทั้งระบบนะคะ และผูที่จะออกแบบใหกับเราคือแขวงการทางฯเพราะเป็น 
ผูวางระบบไลนแสี่แยกสัญญาณไฟจราจรทั้งหมดเป็นของแขวงการทางฯ ในสวนที่เราเขามาดูแล
ก็คือดูแลในเรื่องของการซอมบํารุงถนนที่ทรุดโทรมแตเรื่องของระบบระบายน้ําตองแก 
กับแขวงการทางดวยฯ เดี๋ยวดิฉันอาจจะตองไปพบแขวงการทางฯดวยตนเองเหมือนกัน พอเรา
ไปพบทีก็อาจจะปลอยทิ้งเนิ่นนานไปเพราะเห็นวาเรื่องระบบระบายน้ํายังสามารถใชได ตรงนี้ 
ก็ขอบคุณที่ใหความสําคัญที่ชวยเราดูแลอีกสวนหนึ่งดวย ในสวนของสนามกีฬาตรงนี้เรา
ปรับปรุงพ้ืนที่เป็นพ้ืนปูนแตกรอนไปหมดแลว และที่ตัวหลังคาที่ทําขึ้นมาอยากใหมีเพ่ือบังรม
เงา แลวราคาคอนขางสูงมันจะเป็นระบบวิธีการออกแบบดิฉันขออนุญาตทานประธานสภา
เทศบาลใหนายอภิวัฒนแ ศรีชมภู ไดอธิบายในเรื่องของรายละเอียดในการทําพ้ืนกับการทํา 
โครงหลังคานี้ดวยนะคะ ขอบคุณคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญชางอภิวัฒนแ ศรีชมภู ครับ 

  
นายอภิวัฒนแ ศรีชมภู 
รก.ผอ.กองชาง 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ และคณะผูบริหาร 
ขาพเจานายอภิวัฒนแ ศรีชมภู หัวหนาฝุายการโยธา รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง 
เทศบาลตําบลลํานารายณแ ผมขอชี้แจงรายละเอียดเนื้องานของโครงการกอสรางอาคาร
โครงสรางเหล็กและลานคอนกรีตภายในสนามกีฬาเทศบาลตําบลลํานารายณแแหงที่ 1 
รายละเอียดของตัวอาคารกอสรางอาคารโครงสรางเหล็ก กวาง 28 เมตร ยาว 49 เมตร  
สูง 12 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,372 ตารางเมตร ซึ่งโครงสรางตัวนี้เป็นโครงสราง  
ในภาษาชางจะเรียกสแปน มันมีความกวางถึง 28 เมตร และความสูงถึง 12 เมตรตัวนี้จะตอง
มีการรับรองแบบโดยวิศวกรระดับสามัญข้ึนไปเชนเดิม ซึ่งกองชางไดใชแบบอางอิงจาก 
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 หนวยงานราชการอ่ืนซึ่งนํามาใชในงานนี้ ถาโครงการที่ผานการอนุมัติจากที่ประชุมสภา
เทศบาลเราจะดําเนินการนําแบบนี้ไปใหวิศวกรระดับสามัญตรวจสอบออกแบบใหเราอีกครั้ง
หนึ่งเพ่ือความมั่นคงแข็งแรง ถามวาทําไมราคาแพงพอสแปนกวาง 28 เมตร โครงสราง 
ตองใหญตาม ทานดูจากรายการประกอบแบบไดนะครับจะมีโครงสรางที่เป็นเหล็กคอนขาง
เยอะ ใชเมทัลชีสใชเหล็กกลมใชเหล็ก H-Beam ตามจํานวนเสานี่คือสวนของตัวโครงหลังคา 
ซึ่งราคาที่ใชในการประมาณราคาจะอางอิงพาณิชยแจังหวัดอางอิงทางหลวงชนบท อางอิง 
รานวัสดุกอสรางในเขตเทศบาลเป็นการสืบราคา กรณีที่อางอิงวัสดุกอสรางในทองถิ่นเป็นกรณี
ที่ไมปรากฎในพาณิชยแจังหวัดหรือหนวยงานอ่ืนที่ใชเราเลยตองสืบราคาจากรานในทองถิ่น 
สวนลานคอนกรีตจะเป็นลานคอนกรีตที่เป็นพ้ืนที่ในอาคาร กวาง 30 เมตร ยาว 68 เมตร 
หนาเฉลี่ย 15 เซนติเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 1,900 ตารางเมตร ตัวนี้เราจะคิดลาน
คอนกรีตในใตอาคารก็คืออาคารจะมีความกวาง 28 เมตร ยาว 49 เมตร และมีพ้ืนที่ตอเนื่อง
ไปอีกซึ่งทานสมาชิกสภาเทศบาลคงเห็นวามันมีการแตกราวไมสามารถใชงานไดเพราะวา  
ถาเกิดมีการเลนกีฬาบนพื้นที่ดังกลาวอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได ซึ่งรายละเอียดตัวนี้ก็เหมือนกัน
ตัวนี้จะเป็นงานคอนกรีตอางอิงพาณิชยแจังหวัด วัสดุตางๆอางอิงพาณิชยแจังหวัดเกือบทั้งหมด  
ในสวนของลานคอนกรีต ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณชางอภิวัฒนแ ศรีชมภู ที่ไดอธิบายรายละเอียดใหฟัง 
- ไมทราบมีคณะกรรมการแปรญัตติทานใดจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไมครับ 
- ถาไมมีผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล วาสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่
ทานรอยตํารวจตรีกําจัด สุขจันทรแ ไดเสนอคําแปรญัตติ  ขอปรับลดงบประมาณรายจาย 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสราง  
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางอาคารโครงสรางเหล็กและลานคอนกรีตภายในสนามกีฬา
เทศบาลตําบลลํานารายณแแหงที่ 1 หมูที่ 8 ตําบลลํานารายณแ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
(หนา 162) ตั้งไว 6,904,000.- บาท ขอตัดทั้งโครงการ โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 6 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ           4. นายสุนทร สนประเสริฐ 
2. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ      5. นายไสว  สิงหแทอง 
3. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ                6. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหคงรางเดิมตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอ  
โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบใหคงรางเดิม 5 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล            5. นายมณี  กัณหา 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร                                    

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสภาเทศบาลแหงนี้เห็นชอบตามที่รอยตํารวจตรีกําจัด สุขจันทรแ ไดขอแปรญัตติ
และใหตัดทั้งโครงการนะครับ 
- จึงถือวาการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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 ในวาระ 2 เสร็จสิ้นลงแลว ตอไปจะไดพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระ 3 ตามระเบียบวาระที่ 4 ตอไป 

  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระ 3 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  
ขอ 52 กําหนดวาการพิจารณารางขอบัญญัติในวาระ 3 ไมมีการอภิปราย เวนแตที่ประชุม
สภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 
- ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเป็นขอบัญญัติหรือไม 
- ตอไปผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ วาสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหตรา 
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดโปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง ไดแก 
1. นายภพ สุประเพียร                    7. นายมณี  กัณหา 
2. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง            8. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. นายสุระพล  ออนละมูล               9. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 
4. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร           10. นายสุนทร สนประเสริฐ 
5. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ               11. นายไสว  สิงหแทอง 
6. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                   12. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบใหตรารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  
- ตอไปผมขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ไดจัดทํารายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจะไดสงใหผูวาราชการจังหวัดลพบุรี พิจารณาเห็นชอบ
ตอไป  
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 5 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
(กองการศึกษา) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

หลักการ 
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือไปเบิกจายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 1 โครงการ  
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 มีรายละเอียดดังนี้ 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)  
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
- เพ่ือจายเป็นคาดําเนินการจัดซื้อกลองโทรทัศนแวงจรปิด (CCTV) บริเวณหนาศูนยแจักรกล 

ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองคแราชันเทศบาลตําบลลํานารายณแ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลลํานารายณแ เป็นเงิน 370,300.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามรอยบาทถวน) 

เหตุผล 
เนื่องจากคาใชจายดังกลาวอยูในขั้นตอนการกําหนดราคากลางไมสามารถดําเนินการจัดซื้อ

และกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีความจําเป็นตองใชจายเงิน 
เพ่ือดําเนินการจัดจางดังกลาวตอไปอีก ดังนั้นเพ่ือใหเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 วรรคแรก และวรรคสอง จึงขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือไวเบิกจายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไม 
- เชิญทานชาญทรัพยแ แยมเรือง ครับ 

  
นายชาญทรัพยแ แยมเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมขออนุญาตสอบถามเรื่องขออนุมัติขยายเวลาการเบิก
จายเงินในญัตตินี้ครับวางบประมาณตั้งแตปี พ.ศ. 2562 ไมทราบวาติดขัดเรื่องอะไรเพราะ  
จะเขาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลว เพราะฉะนั้นอยากใหผูบริหารชวยชี้แจงดวยวาติดขัด
อะไรและอยูในขั้นตอนไหน ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานชาญทรัพยแ แยมเรือง ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- ขอบคุณทานชาญทรัพยแ แยมเรือง ที่ไดสอบถามที่ชาเพราะวาเทศบาลตําบลลํานารายณแใน
กองการศึกษา มีผูอํานวยการกองการศึกษาซึ่งเราไดมอบงานใหไปกําหนดราคากลาง คราวนี้
กําหนดเรื่องราคากลางจะตองมีคณะกรรมการวามีใครกําหนดบาง ซึ่งผูอํานวยการกอง
การศึกษาทานก็อยูที่นี่แตทานไปกลับบานทุกวันไมดําเนินการเรื่องนี้ใหจนกระทั้งทานยายไป
แลวเราถึงเห็นเอกสารวามีเรื่องนี้ติดอยูคะ เราจึงนําเอกสารตัวนี้เริ่มมาขอขยายเวลาเพราะการ
กําหนดราคากลางพอเขายายออกไปแลวไมทิ้งเอกสารอะไรไวไมทําอะไรไวเลย เราตองมาตั้ง
คณะกรรมการชุดใหมข้ึนมาแลวมาดูเอกสารเพ่ือจะตองกําหนดราคากลางขึ้นมาใหมใหตรงกับ
สภาวะปัจจุบัน 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
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 - เชิญทานชาญทรัพยแ แยมเรือง ครับ 
  
นายชาญทรัพยแ แยมเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- ในเมื่อตอนที่ผานการอนุมัติที่ประชุมสภาเทศบาลคราวนั้น ตั้งแตปี พ.ศ. 2562 ราคา 
370,300 บาท ปัจจุบันไมทราบราคานี้ยังพอไดหรือไมครับ มันมีผลแตกตางกันอยางไร 
เพราะวาชวงปี พ.ศ. 2562 จนถึงปีนี้หางกัน 2 ปี อยากจะสอบถามทางคณะผูบริหาร 
ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานชาญทรัพยแ แยมเรือง ครับ 
- เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ราคาเราจะตองอางอิงราคาที่เป็นปัจจุบันของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม เพราะวาปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะมีการปรับเปลี่ยนราคา
อยูตลอดเวลา จะมีเอกสารเวียนมาที่เทศบาลเพราะฉะนั้นราคาที่ตั้งไว 300,000 กวาบาท  
ณ วันนี้อาจจะลงต่ําหรือจะสูงกวาก็ตองไปดูตามมาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมอีกครั้งหนึ่ง และตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางขึ้นมาคณะกรรมการก็จะไปดูวา
ฉบับลาสุดตองอางอิงระเบียบอยางไรตัวไหนราคาเทาไรอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขอบคุณคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่
ทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินของงบประมาณรายจาย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้
ผูกพัน (กองการศึกษา) 
- โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 5 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          4. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             5. นายมณี  กัณหา 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร                                    

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลไมเห็นชอบ 1 เสียง ไดแก 
1. นายไสว สิงหแทอง                         

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานงดออกเสียงโปรดยกมือครับ 
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น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 5 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ              4. นายสุนทร สนประเสริฐ 
2. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ         5. นายสาโรจนแ รักงาม 
3. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจายเงินของงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดคาครุภัณฑแที่ดิน
และสิ่งกอสราง กรณยีังมิไดกอหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 6 

  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก 

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการเขารวมโครงการอนุรักษแพันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลกัการ 
ตามหนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลพบุรี  ดวนที่สุด  

ที่ ลบ 0023.3/ว 708 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรื่องการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ
อนุรักษแพันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แจงใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ทุกแหง สมัครเขารวมโครงการอนุรักษแพันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพ่ือดําเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรม
สํารวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษแและใช
ประโยชนแพันธุกรรมพืช กิจกรรมตั้งศูนยแขอมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษแพันธุกรรมพืช และจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น  โดยในการสมัครเขารวม
โครงการฯ นั้น ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถิ่นและตองแนบรายงานการประชุมของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบการยื่นเอกสารใบสมัครดวย 

เหตุผล 
เพ่ือปฏิบัติใหเป็นไปตามข้ันตอนการสมัครเขารวมโครงการฯ สนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษแพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล
ลํานารายณแ ในการสมัครเขารวมสนองพระราชดําริตอไป 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแเพ่ือพิจารณาตอไป ขอบคุณคะ 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
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 - ไมมีนะครับ ผมขออนุญาตสอบถามทางคณะผูบริหารวาการสมัครหมายถึงสมัครในนาม
เทศบาลอยางนี้ใชไหมครับไมใชในนามบุคคล  
- เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ โครงการนี้เวลาขออนุมัติจากที่ประชุมสภาเทศบาลจะเป็นโครงการของ
เทศบาลตําบลลํานารายณแนะคะไมใชของเอกชน สวนใหญเขาสมัครกันหมดแลวเหลือเทศบาล
ตําบลลํานารายณแที่เดียวในจังหวัดลพบุรีที่ยังไมไดสมัคร เพราะวาเอกสารรายละเอียด 
ซึ่งอาจารยแจากมหาวิทยาลัยเพิ่งแจงเทศบาลกอนที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพรระบาด 
หลังจากนั้นมาเราไมมีการประชุมสภาเทศบาล เรารอนําเรื่องเขาที่ประชุมสภาเทศบาล  
เพราะโครงการนี้ระบุรายละเอียดเอาไววาถาจะสมัครตองผานการอนุมัติจากสภาฯ  
ถาสภาฯเห็นชอบก็สมัครไดแตถาสภาฯไมเห็นชอบก็สมัครไมได ขอบคุณคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขอความเห็นชอบการเขารวมโครงการอนุรักษแพันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
- โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 
2. นายสุระพล  ออนละมูล                8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร            9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ                10. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                    11. นายสาโรจนแ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
การเขารวมโครงการอนุรักษแพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 7 

  
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ  
(ส านักปลัดเทศบาล) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 
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นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน  ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแ ประเภท ครุภัณฑแ
สํานักงาน ของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 5 รายการ เป็นเงิน 206,480.- บาท (-สองแสน
หกพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน-) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการ

ใหม หมวด คาครุภัณฑแ  ประเภท  ครุภัณฑแสํานักงาน จํานวน 5 รายการ ดังนี้ 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ส านักปลัดเทศบาล  
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 5 รายการ 206,480.- บาท (-สองแสน

หกพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน-) 
ประเภท ครุภัณฑแสํานักงาน 
1. เครื่องดูดฝุุน ขนาด 25 ลิตร  จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 14,000.- บาท   
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
-  สามารถดูดฝุุนและน้ํา 
-  เป็นราคาพรอมอุปกรณแ 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 8  

ลําดับที่ 1   
(จัดซื้อตามเกณฑแบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ ของสํานักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2562) 
2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

8,500.- บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
-  รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 
-  สามารถบันทึกขอมูลได 100,000 รายการ 
-  หนาจอ LCD 
-  สามารถเชื่อมตอไดหลายรูปแบบ 
-  มาพรอมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทํางาน 
-  ราคาไมรวมคาติดตั้ง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 8  

ลําดับที่  1   
 (จัดซื้อตามเกณฑแบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ ของสํานักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2562) 
3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
3.1 ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000.- บาท เพื่อใช

ติดตั้งสําหรับหองทะเบียนราษฎรแ (หอง Control) 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
-  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 
-  ราคาที่กําหนดเป็นราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 
-  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู 

ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอรแ 5 
-  ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย 
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 ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
-  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอรแ 
-  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา

ดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีคา 
ประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 
-  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณแ ดังนี้ สวิตชแ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวน

ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 14  

ลําดับที่  1   
 (จัดซื้อตามเกณฑแบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ ของสํานักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2562) 
3.2 ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,400.- บาท เพื่อใช

ติดตั้งสําหรับหองรองปลัดเทศบาล 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
-  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู 
-  ราคาที่กําหนดเป็นราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 
-  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู 

ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอรแ 5 
-  ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย

ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
-  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอรแ 
-  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา

ดานราคาแลว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีคา
ประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 

-  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณแ ดังนี้ สวิตชแ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวน

ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 3 ลําดบั

ที่ 1   
(จัดซื้อตามเกณฑแบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ ของสํานักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2562) 
3.3 ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40,200.- บาท รวมเป็น

เงิน 120,600.- บาท เพ่ือใชติดตั้งสําหรับหองสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 2 เครื่อง, หอง
กองการศึกษา จํานวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
-  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 30,000 บีทียู 
-  ราคาที่กําหนดเป็นราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 
-  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู  

ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอรแ 5 
-  ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย

ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
-  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอรแ 
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 -  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา
ดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีคา
ประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 

-  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณแ ดังนี้ สวิตชแ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวน

ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 14  

ลําดับที่  1   
(จัดซื้อตามเกณฑแบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ ของสํานักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2562) 
4. พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,000. - บาท เป็นเงิน 

4,000.- บาท สําหรับติดตั้งบริเวณหนาหองสํานักปลัดเทศบาล และบริเวณหนาหองงาน
ผลประโยชนแ กองคลัง 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  มีใบพัดไมนอยกวา 3 แฉก 
-  สามารถปรับซาย - ขวา หรือหยุดสายได 
-  มีระบบปรับความแรงลมไดไมนอยกวา 3 ระดับ 
-  มีการควบคุมการสายและความแรงลมดวยระบบ 2 เชือก 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 3  

ลําดับที่  1   
(เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑแ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด) 
5. พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,990.- บาท 

เป็นเงิน 3,980.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  ปรับแรงลมไดไมต่ํากวา 5 ระดับ 
-  ฐานพัดลมผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน 
-  มอเตอรแประสิทธิภาพสูงดวยระบบรองลื่น บอล แบริ่ง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่  14 

ลําดับที่  1   
(เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑแ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด) 
รวมโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเป็นรายการใหม 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  

206,480.- บาท (-สองแสนหกพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน-) โดยขอโอนลดงบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เหตุผล 
เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณแ เครื่องมือเครื่องใช ปฏิบัติราชการอยางเพียงพอ เทศบาลตําบล  

ลํานารายณแ จึงจําเป็นตองจัดซื้อครุภัณฑแดังกลาว ซึ่งเทศบาลไมไดตั้งไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบกับงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจายเป็นรายการใหม  
จึงเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เ พ่ือพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
หมวด 4 ขอ 27 
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 จึงนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแสํานักงาน จํานวน 5 รายการ (สํานักปลัดเทศบาล) 
- โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 9 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง      6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล         7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร    8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ        9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 2 เสียง ไดแก 
1. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ        2. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคา
ครุภัณฑแสํานักงาน จํานวน 5 รายการ (สํานักปลัดเทศบาล) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 8 

  
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ส านักปลัดเทศบาล) 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 
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นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน  ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแยานพาหนะและขนสง ของสํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 54,700.- บาท (-หาหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน-) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการ

ใหม หมวด คาครุภัณฑแ  ประเภท  ครุภัณฑแยานพาหนะและขนสง จํานวน 1 รายการ ดังนี้ 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ส านักปลัดเทศบาล  
1. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 1 รายการ 54,700.- บาท  

(-หาหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน-)   
ประเภท ครุภัณฑแยานพาหนะและขนสง 
1.1 รถจักรยานยนตแ ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 คัน ราคาคันละ 54,700.- บาท  

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯ บรรจุไว 56,000. - บาท แตจัดซื้อตามมาตรฐานฯ ในราคา 
54,700.- บาท)    

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
-  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 120 ซีซี 
-  ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณแและคาจดทะเบียน 
-  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม (มอก.) 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่  4  

ลําดับที่  4  
 (จัดซื้อตามเกณฑแบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ ของสํานักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2562) 
รวมโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเป็นรายการใหม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  

54,700.- บาท (-หาหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน-) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ เหลือจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

เหตุผล 
เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณแ เครื่องมือเครื่องใช ปฏิบัติราชการอยางเพียงพอ เทศบาลตําบล  

ลํานารายณแ จึงจําเป็นตองจัดซื้อครุภัณฑแดังกลาว ซึ่งเทศบาลไมไดตั้งไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบกับงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจายเป็นรายการใหมจึง
ขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแเ พ่ือพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
หมวด 4 ขอ 27 

จึงนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่
ทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 ตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแยานพาหนะและขนสง (สํานักปลัดเทศบาล) 
- โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 6 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. นายปรีชา  สุริยา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล            5. นายมณี  กัณหา 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร        6. นายไสว  สิงหแทอง 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ไมมีคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 5 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ              4. นายสุนทร สนประเสริฐ 
2. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ         5. นายสาโรจนแ รักงาม 
3. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแ
ยานพาหนะและขนสง (สํานักปลัดเทศบาล) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 9 

  
ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3 รายการ  
(ส านักปลัดเทศบาล) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแ ประเภท ครุภัณฑแโฆษณา 
และเผยแพร ของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 รายการ เป็นเงิน 586,400. - บาท  
(-หาแสนแปดหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน-) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการ 
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 ใหม หมวด คาครุภัณฑแ ประเภท ครุภัณฑแโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3 รายการ ดังนี้ 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ส านักปลัดเทศบาล  
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 3 รายการ 586,400.- บาท (-หาแสน

แปดหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน-) 
ประเภท ครุภัณฑแโฆษณาและเผยแพร 
1. กลองถายภาพ จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 50,000. - บาท เพ่ือใชสําหรับงาน

ประชาสัมพันธแ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  มีความละเอียดไมนอยกวา 24.2 ลานพิกเซล 
-  มีระบบออโตโฟกัสไมนอยกวา 45 จุด แบบ cross type ทุกจุด 
-  สามารถถายวิดีโอคมชัดแบบ Full HD 60p และถายภาพตอเนื่องไดสูงสุดไมนอยกวา 

7 ภาพตอวินาที 
-  มีเซนเซอรแวัดแสง RGB + IR ความละเอียดไมนอยกวา 7,560 พิกเซล 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 4 

ลําดับที่  2  
(เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑแ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด) 
2. โครงการติดตั้งกลองวงจรปิด (CCTV) ทั้งภายนอก และภายใน จํานวน 16 จุด 

บริเวณอาคารสํานักงานเทศบาล อาคารฟิตเนส และรอบบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล 
ลํานารายณแ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพ่ือเฝูาระวังรักษาความปลอดภัยใหแกทรัพยแสิน
ของทางราชการ เป็นเงิน 527,400.- บาท  มีรายละเอียดประกอบดวย 

(1)  กลองโทรทัศนแวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ราคา 23,000.- บาท จํานวน 8 จุด เป็นเงิน 
184,000.- บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920 x 1,080 pixel หรือไมนอยกวา  
2,073,600 pixel  
-  มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 
-  ใชเทคโนโลยี  IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับการ

บันทึกภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
-  มีความไวแสงนอยสุด  ไมมากกวา  0.25 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และ

ไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 
-  มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 
-  มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร 
-  สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ  (Motion Detection) ได 
-  สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรือ Super Dynamic Range) ได 
-  สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
-  ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
-  สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยางนอย 
-  สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
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 -  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกวา และสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power 
over Ethernet) ในชองเดียวกันได 

-  สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP” , SNMP, RTSP , 
IEEE802.1X ไดเป็นอยางนอย 
-  มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 
Mini SD Card 
-  ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 

Interface (API) ในรูปแบบแผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download 
จากเว็บไซตแผูผลิต 

-  ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
-  ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
-  ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่  2  

ลําดับที่  2  
(จัดซื้อตามเกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองวงจรปิด ฉบับเดือน

กันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 
(2) กลองโทรทัศนแวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 

สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ราคา 32,000.- บาท จํานวน 8 จุด เป็นเงิน 
256,000.- บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา  1,920 x 1,080 pixel หรือไมนอยกวา  
2,073,600 pixel  
-  มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)  
-  ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับ 

การบันทึกภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
-  มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.12 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color)  

และไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 
-  มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 
-  มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร 
-  สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
-  สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรือ Super Dynamic Range) ได 
-  สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
-  ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
-  สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยางนอย 
-  สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา และสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power 
over Ethernet) ในชองเดียวกันได 

-  ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณแเพ่ิมเติมสําหรับหุมกลอง (Housing)  
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 ที่ไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา 
-  สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 OC ถึง 50 OC เป็นอยางนอย 
-  สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP , HTTPS, “NTP หรือ SNTP” , SNMP , RTSP , 

IEEE802.1X ไดเป็นอยางนอย 
-  มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 

Mini SD Card 
-  ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 

Interface (API) ในรูปแบบแผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download 
จากเว็บไซตแผูผลิต 

-  ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
-  ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
-  ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่  2  

ลําดับที่  2  
 (จัดซื้อตามเกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองวงจรปิด ฉบับเดือน

กันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 
(3) อุปกรณแบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 16 ชอง 

ราคา 61,000.- บาท จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  เป็นอุปกรณแที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองวงจรปิดโดยเฉพาะ 
-  สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกวา 
-  ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-  สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 

1,920 x 1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 
-  สามารถใชงานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”, 

SNMP , RTSP ไดเป็นอยางนอย 
-  มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) 

ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 16 TB 
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
-  สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
-  ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 

Interface (API) ในรูปแบบแผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download 
จากเว็บไซตแผูผลิต 

-  สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนแวงจรปิดผานระบบเครือขายได 
-  ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 2  

ลําดับที่ 2  
(จัดซื้อตามเกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองวงจรปิด ฉบับเดือน

กันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 
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 (4) เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA ราคา 5,800.- บาท จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  มีกําลังไฟฟูาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
-  สามารถสํารองไฟฟูาไดไมนอยกวา 15 นาที 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่  2  

ลําดับที่  2  
(จัดซื้อตามเกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณแและระบบ

คอมพิวเตอรแ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
(5) โทรทัศนแ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ  

3,840 x 2,160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,600.- บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
-  ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล) 
-  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว) 
-  แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
-  สามารถเชื่อมตออินเตอรแเน็ตได (Smart TV) 
-  ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง 
-  ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลแภาพ เพลง และภาพยนตรแ 
-  มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่  2  

ลําดับที่  2  
(จัดซื้อตามเกณฑแบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ ของสํานักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2562) 
3. ไมคแประกาศแบบตั้งโต฿ะ สําหรับงานประชาสัมพันธแ จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 

4,500.- บาท เป็นเงิน 9,000.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  เป็นไมคแประกาศแบบตั้งโต฿ะ 
-  มีชองเสียบหูฟัง 
-  มีสวิตซแเสียงพูดพรอมระฆัง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่  4  

ลําดับที่  2  
(เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑแ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด) 
รวมโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเป็นรายการใหม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  

586,400.- บาท (-หาแสนแปดหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน-) โดยขอโอนลดงบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เหตุผล 
เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณแ เครื่องมือเครื่องใช ปฏิบัติราชการอยางเพียงพอ เทศบาลตําบล  

ลํานารายณแ จึงจําเป็นตองจัดซื้อครุภัณฑแดังกลาว และเนื่องจากในปัจจุบันไดเกิดการโจรกรรม 
อุบัติเหตุ และภัยพิบัติตางๆ ขึ้น ภายในเขตเทศบาลตําบลลํานารายณแบอยครั้ง และมักเกิดการ
โจรกรรมขึ้นบริเวณจุดเสี่ยงเป็นประจํา อีกทั้งไมสามารถติดตามผูกระทําความผิดมาลงโทษได 
ประกอบกับปัจจุบันเทศบาลตําบลลํานารายณแไดรับการประสานจากสวนราชการ เพ่ือขอ
ขอมูลการติดตามการเกิดการโจรกรรม และการเกิดอุบัติเหตุจากกลองวงจรปิดของเทศบาล 
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 อยูเป็นประจํา ซึ่งเทศบาลไมไดตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ประกอบกับงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวงเงิน
คงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจายเป็นรายการใหมจึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตําบล 
ลํานารายณแเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27 

จึงนําเสนอตอทีป่ระชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอจะเป็น 3 รายการ 1. กลองถายภาพ จํานวน 1 ชุด ราคา
ชุดละ 50,000.- บาท 2. โครงการติดตั้งกลองวงจรปิด (CCTV) เป็นเงิน 527,400.- บาท 
3. ไมคแประกาศแบบตั้งโต฿ะ เป็นเงิน 9,000.- บาท มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีจะสอบถาม
เกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมตแิยกทีละรายการนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่
ทานนายกเทศมนตรีเสนอ รายการที่ 1 กลองถายภาพ ราคา 50,000.- บาท โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 7 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         5. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล            6. นายสุนทร สนประเสริฐ 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ เดชพร         7. นายไสว  สิงหแทอง 
4. นายปรีชา  สุริยา 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ไมมีคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 4 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ              4. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 
2. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ         5. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวารายการที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ 
- ตอไปรายการที่ 2 โครงการติดตั้งกลองวงจรปิด (CCTV) เป็นเงิน 527,400.- บาท สมาชิก
สภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามท่ีทานนายกเทสมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 
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น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 5 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. นายปรีชา  สุริยา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล           5. นายมณี  กัณหา 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร        

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ไมมีคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 6 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ              4. นายสุนทร สนประเสริฐ 
2. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ         5. นายไสว  สิงหแทอง 
3. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ                   6. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวารายการที่ 2 สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ 
- ตอไปรายการที่ 3 ไมคแประกาศแบบตั้งโต฿ะ เป็นเงิน 9,000.- บาท สมาชิกสภาเทศบาล 
ทานใดเห็นชอบตามท่ีทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 5 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. นายปรีชา  สุริยา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล           5. นายมณี  กัณหา 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร        

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ไมมีคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 6 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ              4. นายสุนทร สนประเสริฐ 
2. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ         5. นายไสว  สิงหแทอง 
3. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ                   6. นายสาโรจนแ รักงาม 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวารายการที่ 3 สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 10 

  
ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ส านักปลัดเทศบาล) 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแ ประเภท ครุภัณฑแงานบานงานครัว 
ของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,300.- บาท (-หกพันสามรอยบาทถวน-) 
 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการ

ใหม หมวด คาครุภัณฑแ  ประเภท คาครุภัณฑแงานบานงานครัว จํานวน 1 รายการ ดังนี้ 
หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ส านักปลัดเทศบาล  
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 1 รายการ 6,300.- บาท (-หกพันสาม

รอยบาทถวน-) 
ประเภท ครุภัณฑแงานบานงานครัว 
1. เครื่องทําน้ํารอน และเย็น 3 ก฿อก  จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 6,300.- บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  เป็นตูทําน้ํารอน และน้ําเย็น 3 ก฿อก พรอมตูเย็น 
-  ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS อยางดี 
-  มีไฟ LED บอกการทํางาน 
-  เป็นก฿อกน้ําแบบกดพรอมระบบ Child Lock 
-  มีตูเย็นดานลางขนาดไมนอยกวา 20 ลิตร 
-  ปริมาตรถังน้ํารอน ขนาดไมนอยกวา 2 ลิตร 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 8 

ลําดับที่ 2   
(เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑแ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด) 
รวมโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเป็นรายการใหม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  

6,300.- บาท (-หกพันสามรอยบาทถวน-) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.  2563 ที่ เหลือจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

เหตุผล 
เพ่ือใหมีน้ําดื่มบริการประชาชน เทศบาลตําบลลํานารายณแ จึงจําเป็นตองจัดซื้อครุภัณฑแ

ดังกลาว ซึ่งเทศบาลไมไดตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ประกอบกับงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวงเงิน 
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 คงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจายเป็นรายการใหมจึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตําบล 
ลํานารายณแเพ่ือพิจารณา อนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ 
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27 

จึงนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแงานบานงานครัว (สํานักปลัดเทศบาล) 
- โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 5 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. นายปรีชา  สุริยา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล            5. นายมณี  กัณหา 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร        

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ไมมีคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 6 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ              4. นายสุนทร สนประเสริฐ 
2. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ         5. นายไสว  สิงหแทอง 
3. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ                    6. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแงานบาน
งานครัว (สํานักปลัดเทศบาล) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 11 

  
ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ส ารวจ (ส านักปลัดเทศบาล) 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 
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นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางธัญญมน   
ศรีผาน นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแ ประเภท ครุภัณฑแ
สํารวจ ของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 60,000. - บาท (-หกหมื่น 
บาทถวน-) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการ

ใหม หมวด คาครุภัณฑแสํารวจ จํานวน 1 รายการ ดังนี้ 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์ส ารวจ 
ส านักปลัดเทศบาล  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

จํานวน 1 รายการ 60,000.- บาท (-หกหมื่นบาทถวน-) 
ประเภท ครุภัณฑแสํารวจ 
1. บันไดอลูมิเนียมแบบพาด 2 ตอน จํานวน 4 อัน ราคาอันละ 15,000.- บาท  

เป็นเงิน 60,000.- บาท  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- เสาบันไดทําดวยอลูมิเนียมตัว C 
- ชั้นบันไดเป็นชนิดแบบกันลื่น 
- ระยะหางจากขั้นบันได ไมนอยกวา 12 นิ้ว 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 14 

ลําดับที่  4   
(เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑแ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด)  
รวมโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเป็นรายการใหม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  

60,000.- บาท (-หกหมื่นบาทถวน-) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่ เหลือจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปีงบป ระมาณ  
พ.ศ. 2563 

เหตุผล 
เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณแ เครื่องมือเครื่องใช ปฏิบัติราชการอยางเพียงพอ เทศบาลตําบล  

ลํานารายณแ จึงจําเป็นตองจัดซื้อครุภัณฑแดังกลาว ซึ่งเทศบาลไมไดตั้งไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบกับงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจายเป็นรายการใหม 
จึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
หมวด 4 ขอ 27 

จึงนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแสํารวจ (สํานักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือครับ 
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น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 6 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร 
2. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ          5. นายปรีชา  สุริยา 
3. นายสุระพล  ออนละมูล           6. นายมณี  กัณหา 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลไมเห็นชอบ 5 เสียง ไดแก 
1. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ         4. นายไสว  สิงหแทอง 
2. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ                    5. นายสาโรจนแ รักงาม 
3. นายสุนทร สนประเสริฐ                

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแสํารวจ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 12 

  
ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ส านักงาน  
จ านวน 2 รายการ (กองช่าง) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพ่ือตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท 
ครุภัณฑแสํานักงาน ของกองชาง  จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 107,500. - บาท (หนึ่งแสน 
เจ็ดพันหารอยบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการ

ใหม  หมวด คาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท ครุภัณฑแสํานักงาน จํานวน 
2 รายการ เป็นเงิน 107,500.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันหารอยบาทถวน) ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภณัฑ์) 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน   
กองช่าง 
1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเต็นทแผาใบ ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร จํานวน 4 หลังๆ ละ 

20,000.- บาท เป็นเงิน 80,000.- บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
หนา 126 ลําดับที่ 2  
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 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1.1 เต็นทแผาใบ ชนิดกันยูวี ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร 
1.2 โครงเต็นทแทอเหล็กอาบสังกะสี 
 (เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑแ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด) 
2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5 ตูๆ ละ 5,500.- บาท เป็นเงิน  

27,500.- บาท ตามแผน พัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 17 
ลําดับที่ 14 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
2.1 มีมือจับชนิดบิด 
2.2 มีแผน ชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
2.3 คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม (มอก.) 
 (จัดซื้อตามเกณฑแบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ ของสํานักงบประมาณ ณ ธันวาคม 

2562) 
รวมโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเป็นรายการใหม จํานวน 2 รายการ รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น 107,500.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันหารอยบาทถวน) โดยขอโอนลดงบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจาย ตามรายละเอียดแนบทาย 

เหตุผล 
เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณแ เครื่องมือเครื่องใช ปฏิบัติราชการอยางเพียงพอ เทศบาลตําบล

ลํานารายณแจึงจําเป็นตองจัดซื้อครุภัณฑแดังกลาว ซึ่งเทศบาลไมไดตั้งไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปี 2563 ประกอบกับ มีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจาย
เป็นรายการใหม จึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพื่อพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- เชิญทานชาญทรัพยแ แยมเรือง ครับ 

  
นายชาญทรัพยแ แยมเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ ในสวนของการจัดซื้อเต็นทแผมก็เห็นดวยเพราะ
มันตองใชโดยเฉพาะเวลาออกไปทํากิจกรรมนอกสถานที่ แตอยากฝากทานผูบริหารผานทาง
ทานประธานในเรื่องการเก็บรักษาโดยเฉพาะเต็นทแ ซึ่งผมสังเกตดูที่ผานมากางเต็นทแแลวจะใช
เวลาเก็บเนิ่นนานยิ่งเป็นชวงหนาฝนเวลาฝนตกมาจะตกทองชางทําใหเกิดการเสียหายไดงาย 
ทางผูบริหารหรือพนักงานอาจจะไมวางหรืออยางไรอันนี้เราไมทราบ แตอยากฝากในเรื่องการ
ดูแลรักษาเพราะวาผมดูแลวเต็นทแ 1 หลัง ราคาประมาณ 20,000 บาท เพราะฉะนั้นแลว
เพ่ือในการบํารุงรักษาและมีอายุการใชงานไดยาวนาน ผมอยากจะฝากในสวนของเต็นทแครับที่
ผานมาผมจะเห็นอยูตลอด ก็ขอฝากดูแลในเรื่องการรักษาการเก็บรักษา ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานชาญทรัพยแ แยมเรือง ครับ 
- ญัตตินี้จะแยกเป็น 2 รายการ 1. เต็นทแผาใบ ราคา 80,000.- บาท 2. จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 
บาน ราคา 27,500.- บาท 
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 - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมทราบทานนายกเทศมนตรีจะอธิบายเรื่องเต็นทแหรือไมครับ 
- เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ เต็นทแบางทีไปกางแลวเก็บชาตองขออภัยแทนพนักงานดวยนะคะ บางทีไป
เก็บไมทันเพราะมีงาน คนๆหนึ่งรับผิดชอบหลายหนาที่ก็ตองกราบอภัยทานชาญทรัพยแ  
แยมเรืองดวยนะคะ ไดกําชับพนักงานพอเสร็จงานแลวจะเก็บเลยนะคะยังเหลืออีกเต็นทแที่เรา
ยังไมไดเก็บนะคะ ซึ่งเรากางไวหลายเดือนแลวคือเหตุจากวาตภัย บริเวณหมูที่ 3 ตําบล 
ลํานารายณแ ไดสรางบานใหมแตทราบวาเสร็จแลวแตยังมีเรื่องระบบไฟฟูาเขาจึงยังไมให
เทศบาลเก็บเต็นทแเหลืออยูจุดเดียว ขอบคุณคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- ตอไปผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้ โดยจะขอแยกเพราะมี 2 รายการ 1. เต็นทแผาใบ 
ราคา 80,000.- บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ 
โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 6 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร 
2. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ          5. นายปรีชา  สุริยา 
3. นายสุระพล  ออนละมูล           6. นายมณี  กัณหา 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ไมมีคะ                

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 5 เสียง ไดแก 
1. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ          4. นายไสว  สิงหแทอง 
2. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ                     5. นายสาโรจนแ รักงาม 
3. นายสุนทร สนประเสริฐ                 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบตามท่ีทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 
- ตอไปขอมติรายการที่ 2 จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5 ตู เป็นเงิน  27,500.- บาท 
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 
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น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 5 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. นายปรีชา  สุริยา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล           5. นายมณี  กัณหา 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร        

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ไมมีคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 6 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ              4. นายสุนทร สนประเสริฐ 
2. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ         5. นายไสว  สิงหแทอง 
3. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ                    6. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบตามท่ีทานนายกเทศมนตรีเสนอ 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 13 

  
ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 8 รายการ (กองช่าง) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพ่ือตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท 
ครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ ของกองชาง  จํานวน 8 รายการ เป็นเงิน 278,500.- บาท (สองแสน
เจ็ดหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการ

ใหม หมวด คาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท ครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ 
จํานวน 8 รายการ เป็นเงิน 278,500.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน) 
ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภณัฑ์) 



-46- 
 

 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
 กองช่าง  
1. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000.- บาท เป็นเงิน 60,000.- 
บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 5 ลําดับที่ 6  
และแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 19 ลําดับที่ 4  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก ( 6 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา
ไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 

1.2 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 MB 

1.3 มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวาดังนี้ 

- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ 

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ 

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

1.4 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
1.5 มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB 

หรือ ชนิด Solid State drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
1.6 มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
1.7 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
1.8 มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
1.9 มีแปูนพิมพแและเมาสแ 
1.10 มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
(จัดซื้อตามเกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณแและระบบ

คอมพิวเตอรแ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)   
2. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแโน฿ตบุ฿ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 

เครื่องๆ ละ  22,000 บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 5 ลําดับที่ 6 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
2.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก ( 4 core) จํานวน 1 

หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
- ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมี
หนวยประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ 
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 - ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 

2.2 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
2.3 มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
2.4 มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม

นอยกวา 12 นิ้ว 
2.5 มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
2.6 มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
2.7 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
2.8 สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
(จัดซื้อตามเกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณแและระบบ

คอมพิวเตอรแ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
3. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแเลเซอรแ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 

(28 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 8,900.- บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
5) พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 5 ลําดับที่ 6  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
3.1 มีความละเอียดในการพิมพแไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
3.2 มีความเร็วในการพิมพแสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm) 
3.3 สามารถพิมพแเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
3.4 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
3.5 มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
3.6 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได 

3.7 มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
3.8 สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(จัดซื้อตามเกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณแและระบบ

คอมพิวเตอรแ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)   
4. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดง

ภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท  เป็นเงิน 44,000.- บาท 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 9 ลําดับที่ 7 และ
แผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 19 ลําดับที่ 4  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
4.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก ( 6 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา
ไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 

4.2 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 9 MB 
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 4.3 มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวาดังนี้ 

- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอย
กวา    2 GB หรือ 

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้ งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง  
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด 
ไมนอยกวา 2 GB หรือ 

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

4.4 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
4.5 มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

หรือ ชนิด Solid State drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
4.6 มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
4.7 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
4.8 มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
4.9 มีแปูนพิมพแและเมาสแ 
4.10 มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
(จัดซื้อตามเกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณแและระบบ

คอมพิวเตอรแ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)   
5. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแ All In One สําหรบังานประมวลผล จํานวน 1 

เครื่อง ๆ ละ 23,000.- บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 18 ลําดับที่ 19    

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
5.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก ( 4 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา
ไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 

5.2 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 6 MB 

5.3 มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวาดังนี้ 

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถใน
การใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB 

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

5.4 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
5.5 มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

หรือ ชนิด Solid State drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
5.6 มี DVD-RW หรือดีกวาแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 

จํานวน 1 หนวย 
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 5.7 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

5.8 มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
5.9 มีแปูนพิมพแและเมาสแ 
5.10 มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 

(1920x1080) 
5.11 สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
(จัดซื้อตามเกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณแและระบบ

คอมพิวเตอรแ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
6. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 

2,500.- บาท เป็นเงิน 10 ,000.- บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5)  
พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 5 ลําดับที่ 6 และแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 9 ลําดับที่ 7  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
6.1 มีกําลังไฟฟูาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
6.2 สามารถสํารองไฟฟูาไดไมนอยกวา 15 นาที 
(จัดซื้อตามเกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณแและระบบ

คอมพิวเตอรแ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)   
7. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแและ

เครื่องคอมพิวเตอรแโนตบุ฿ก ตามเกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ 
คุณลักษณะพื้นฐาน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 7 ชุดๆ ละ 3,800.- บาท เป็นเงิน 
26,600.- บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 18 
ลําดับที่ 19  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
7.1 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแและเครื่องคอมพิวเตอรแ

โนตบุ฿กแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย  

 (จัดซื้อตามเกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณแและระบบ
คอมพิวเตอรแ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)   

8. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ตามเกณฑแราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ คุณลักษณะพื้นฐาน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 7 ชุดๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 84,000.- บาท 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 18 ลําดับที่ 19  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
8.1 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย  
(จัดซื้อตามเกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณแและระบบ

คอมพิวเตอรแ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)   
รวมโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเป็นรายการใหม จํานวน 8 รายการ รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น 278,500.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน) โดยขอโอนลด
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจาย ตามรายละเอียดแนบทาย 
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 เหตุผล 
เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณแ เครื่องมือเครื่องใช ปฏิบัติราชการอยางเพียงพอ เทศบาลตําบล  

ลํานารายณแจึงจําเป็นตองจัดซื้อครุภัณฑแดังกลาว ซึ่งเทศบาลไมไดตั้งไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปี 2563 ประกอบกับ มีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจายเป็น
รายการใหม จึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอทีป่ระชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ญัตตินี้มี 8 รายการ ผมจะแยกขอมติทีละรายการนะครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอรายการที่ 1 เครื่อง
คอมพิวเตอรแ จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 60,000.- บาท โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 5 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. นายปรีชา  สุริยา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล           5. นายมณี  กัณหา 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร        

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลไมเห็นชอบ 1 เสียง ไดแก 
1. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 5 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ              4. นายสุนทร สนประเสริฐ 
2. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ         5. นายไสว  สิงหแทอง 
3. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ                    

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอรแโน฿ตบุ฿ก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000.- บาท สมาชิก
สภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 
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น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 6 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร 
2. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ          5. นายปรีชา  สุริยา 
3. นายสุระพล  ออนละมูล           6. นายมณี  กัณหา 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ไมมีคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 5 เสียง ไดแก 
1. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ         4. นายไสว  สิงหแทอง 
2. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ                   5. นายสาโรจนแ รักงาม 
3. นายสุนทร สนประเสริฐ                

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 3 เครื่องพิมพแเลเซอรแ หรือ LED จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,900.- บาท 
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 6 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร 
2. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ          5. นายปรีชา  สุริยา 
3. นายสุระพล  ออนละมูล           6. นายมณี  กัณหา 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ไมมีคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 5 เสียง ไดแก 
1. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ         4. นายไสว  สิงหแทอง 
2. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ                    5. นายสาโรจนแ รักงาม 
3. นายสุนทร สนประเสริฐ                
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 4 เครื่องคอมพิวเตอรแสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง
เป็นเงิน 44,000.- บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ  
โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 5 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. นายปรีชา  สุริยา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล           5. นายมณี  กัณหา 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร        

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ไมมีคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 6 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ              4. นายสุนทร สนประเสริฐ 
2. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ         5. นายไสว  สิงหแทอง 
3. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ                    6. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 5 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแ All In One จํานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000.- บาท 
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 5 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. นายปรีชา  สุริยา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล           5. นายมณี  กัณหา 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร        

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ไมมีคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  
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น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 6 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ              4. นายสุนทร สนประเสริฐ 
2. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ         5. นายไสว  สิงหแทอง 
3. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ                    6. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 6 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา จํานวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 10,000.- บาท 
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 9 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง               6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล                 7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร             8. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ                 9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                      

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ไมมีคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 2 เสียง ไดแก 
1. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ                   2. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 7 จายเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแ 
และเครื่องคอมพิวเตอรแโนตบุ฿ก จํานวน 7 ชุดๆ ละ 3,800.- บาท เป็นเงิน 26,600.- บาท
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 7 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง               5. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล                 6. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร             7. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4.  นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  
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น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ไมมีคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 4 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ              4. นายไสว  สิงหแทอง 
2. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ                    5. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 8 จายเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 7 ชุดๆ ละ 
12,000.- บาท เป็นเงิน 84,000.- บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ 
ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 5 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. นายปรีชา  สุริยา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล           5. นายมณี  กัณหา 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร        

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ไมมีคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 6 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ              4. นายสุนทร สนประเสริฐ 
2. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ         5. นายไสว  สิงหแทอง 
3. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ                    6. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 14 
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ระเบียบวาระท่ี 14 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์อ่ืนๆ (กองช่าง) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางธัญญมน   
ศรีผาน นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง        
(คาครุภัณฑแ) ประเภท ครุภัณฑแอ่ืนๆ ของกองชาง  จํานวน 1 รายการ  เป็นเงิน 30,000.- บาท
(สามหมื่นบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการ

ใหม  หมวด คาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท ครุภัณฑแอ่ืนๆ จํานวน 1 
รายการ เป็นเงิน 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถวน) ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภณัฑ์) 
ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืนๆ   
กองช่าง  
1. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อกระเชาไฟเบอรแกลาส ประจํารถกระเชาไฟฟูา หมายเลขทะเบียน 

81-5562 ลพบุรี จํานวน 1 ชุดๆ ละ 30,000.- บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม(ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 5 ลําดับที่ 10  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1.1 ดานลาง ขนาดไมนอยกวา 0.55 x 0.55 เมตร  
1.2 ดานบน ขนาดไมนอยกวา 0.75 x 0.75 เมตร  
1.3 ความสูงไมนอยกวา 1.00 เมตร  
(เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑแ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด) 

รวมโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเป็นรายการใหม จํานวน 1 รายการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถวน) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจาย ตามรายละเอียดแนบทาย 

เหตุผล 
เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณแ เครื่องมือเครื่องใช ปฏิบัติราชการอยางเพียงพอ เทศบาลตําบล  

ลํานารายณแจึงจําเป็นตองจัดซื้อครุภัณฑแดังกลาว ซึ่งเทศบาลไมไดตั้งไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปี 2563 ประกอบกับ มีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจายเป็น
รายการใหม จึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพื่อพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
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 - ถาไมมีผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ 
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง ครุภัณฑแ อ่ืนๆ (กองชาง)  
โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 9 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง      5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา          9. นายไสว  สิงหแทอง 
2. นายสุระพล  ออนละมูล         6. นายมณี  กัณหา  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร    7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ        8. นายสุนทร สนประเสริฐ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 2 เสียง ไดแก 
1. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ        2. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแที่ดิน 
และสิ่งกอสราง ครุภัณฑแอ่ืนๆ (กองชาง) 
- ผมขอพัก 5 นาทีครับ 
- ครบเวลาพักแลวนะครับ ผมจะดําเนินการประชุมตอแลวนะครับ 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 15 

  
ระเบียบวาระท่ี 15 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
จ านวน 4 รายการ (กองช่าง) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางธัญญมน   
ศรีผาน นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง       
(คาครุภัณฑแ) ประเภท ครุภัณฑแกอสราง ของกองชาง จํานวน 4 รายการ เป็นเงิน 41,500.- บาท  
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 (สี่หมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการ

ใหม หมวด คาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท ครุภัณฑแกอสราง จํานวน 4 
รายการ เป็นเงิน 41,500.-บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวน) ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภณัฑ์) 
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   
กองช่าง  

1. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อรอก ขนาด 2 ตัน จํานวน 1 ชุดๆ ละ 12,500.- บาท  
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 5 ลําดับที่ 8 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.1 เป็นรอกแมแรงชนิดแขวน ชักดวยมือ 
1.2 มีขอเกาะดานบน 1 ตัว ขอเกี่ยวยกน้ําหนักดานลาง 1 ตัว 
1.3 ใชโซเป็นตัวยกน้ําหนัก 
1.4 ใชเฟืองเกียรแทอเป็นตัวเพ่ิมกําลังยก 
1.5 ใชโซเป็นตัวชักหมุนเฟืองเกียรแทดใหรอกทํางาน 
1.6 ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดน้ําหนักขั้นต่ําที่ยกได 
 (เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑแ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด) 

2. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 21,000.- บาท  
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 5 ลําดับที่ 8  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
2.1 ใชเครื่องยนตแเบนซิน 
2.2 น้ําหนักของเครื่องตบดินไมนอยกวา 80 กิโลกรัม 
2.3 แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน 
2.4 ความเร็วในการตบไมนอยกวา 5,000 ครั้งตอนาที 
(จัดซื้อตามเกณฑแบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ ของสํานักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2562) 

3. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิยางมะตอย จํานวน 1 ชุดๆ ละ 3,000.- บาท 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 17 ลําดับที่ 16  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
3.1 กานยาวไมนอยกวา 20 เซนติเมตร  
3.2 หนาปัดขนาดไมนอยกวา 1-3/4 นิ้ว  
3.3 วัดอุณหภูมิไดไมนอยกวา 250 องศาเซลเซียส 
(เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑแ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด) 

4. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อรถเข็นลอยางอเนกประสงคแ จํานวน 2 คันๆ ละ 2,500.- บาท 
เป็นเงิน 5,000.- บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 
17 ลําดับที่ 16  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
4.1 ลอยาง 1 คู กระบะทําดวยโลหะหรือพลาสติก  
4.2 ดามบังคับทําดวยโลหะ 
(เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑแ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด) 
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 รวมโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเป็นรายการใหม จํานวน 4 รายการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 41,500.-บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวน) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจาย ตามรายละเอียดแนบทาย 

เหตุผล 
เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณแ เครื่องมือเครื่องใช ปฏิบัติราชการอยางเพียงพอ เทศบาลตําบล 

ลํานารายณแจึงจําเป็นตองจัดซื้อครุภัณฑแดังกลาว ซึ่งเทศบาลไมไดตั้งไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปี 2563 ประกอบกับ มีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจายเป็น
รายการใหม จึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27 
จึงนําเสนอญัตตินี้ตอทีป่ระชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ 
- ญัตตินี้มีทั้งหมด 4 รายการ จะขอมติจากท่ีประชุมที่ละรายการนะครับ 
- รายการที่ 1 เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อรอก ขนาด 2 ตัน จํานวน 1 ชุดๆ ละ 12 ,500.- บาท 
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง               7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 
2. นายสุระพล  ออนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ                10. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                    11. นายสาโรจนแ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสภาแหงนี้มีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 2 เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 21,000.- บาท 
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง               7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 
2. นายสุระพล  ออนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ                10. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                    11. นายสาโรจนแ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสภาแหงนี้มีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 3 เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิยางมะตอย จํานวน 1 ชุดๆ ละ  
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 3,000.- บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ  
โปรดยกมือขึ้นครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง               7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 
2. นายสุระพล  ออนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ                10. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                    11. นายสาโรจนแ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสภาแหงนี้มีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 4 เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อรถเข็นลอยางอเนกประสงคแ จํานวน 2 คันๆ ละ 
2,500.- บาท เป็นเงิน 5,000.- บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทาน
นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง              7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 
2. นายสุระพล  ออนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร            9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ                10. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                    11. นายสาโรจนแ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสภาแหงนี้มีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 16 

  
ระเบียบวาระท่ี 16 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ส ารวจ  
จ านวน 3 รายการ (กองช่าง) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางธัญญมน   
ศรีผาน นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง       
(คาครุภัณฑแ) ประเภท ครุภัณฑแสํารวจ ของกองชาง จํานวน 3 รายการ เป็นเงิน 43,000.- บาท 
(สี่หมื่นสามพันบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
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 หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการ

ใหม หมวด คาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท ครุภัณฑแสํารวจ จํานวน 3 
รายการ เป็นเงิน 43,000.- บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถวน)  ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภณัฑ์) 
ประเภท ครุภัณฑ์ส ารวจ   
กองช่าง    
1. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อกลองระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา จํานวน 1 ชุดๆ ละ 

34,000.- บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 5 
ลําดับที่ 9 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.1 เป็นกลองชนิดอัตโนมัติพรอมขาตั้ง 
1.2 กลองเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 
1.3 มีกําลังขยายไมนอยกวา 30 เทา 
1.4 ขนาดเสนผานศูนยแกลางของเลนสแปากกลองไมนอยกวา 35 มิลลิเมตร 
1.5 ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไมนอยกวา 2.30 เมตร 

หรือ 1 องศา 20 ลิปดา 
1.6 ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 2 เมตร 
1.7 คาตัวคูณคงที่ 100 
1.8 มีระบบอัตโนมัติโดยใช Compensator ที่มีชวงการทํางานของระบบอัตโนมัติไม

นอยกวา + / - 12 ลิปดา 
1.9 ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไมเกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร 
1.10 ความไวของระดับน้ําฟองกลมไมเกินกวา 10 ลิปดา ตอ 2 มิลลิเมตร หรือไวกวา 
1.11 มีจานองศาอานมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุก ๆ 1 องศา 
1.12 ขนาดเสนผานศูนยแกลางของจานองศาไมนอยกวา 80 มิลลิเมตร 
1.13 อานคามุมโดยตรงไมเกิน 1 องศา 
1.14 อานคามุมโดยประมาณไมเกิน 6 ลิปดา 
1.15 ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001 
1.16 อุปกรณแประกอบดวย 

(1) มีกลองบรรจุกลองกันสะเทือนได 
(2) มีขาตั้งกลองเลื่อนขึ้นลงไดพรอมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด 
(3) มีฝาครอบเลนสแ 
(4) มีชุดเครื่องมือปรับแกประจํากลอง 

หมายเหตุ : การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีคายิ่งนอยยิ่งดี 
(จัดซื้อตามเกณฑแบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ ของสํานักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2562) 

2. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อไมวัดระดับ (ไมสตาฟฟอลูมิเนียม) แบบชัก จํานวน 1 อันๆ ละ 
3,000.- บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 5 ลาํดับที่ 9  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
2.1 ทําดวยอลูมิเนียม 
2.2 ขนาดความยาว 4.00 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได  
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 2.3 มีขีดแบงแบบหัวตั้งเป็นรูปตัว E แบงชองๆละ 1 ซม. มีเลขกํากับทุก 10 ซม. 
2.4 มีหลอดรับฟองกลมและซองบรรจุไมสต฿าฟ 
2.5 มีปุุมล็อคยืดขณะใชงาน 
2.6 สีที่ขีดแบงเป็นสีดําสลับแดงทุกๆ 1 เมตร  
2.7 มีโลหะหุมปลายรองรับดานลาง 
(เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑแ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด) 

3. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อลอวัดระยะทาง จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 6,000.- บาท  
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 17 ลําดับที่ 15  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
3.1 ลอทําดวยวัสดุพลาสติก  
3.2 ขนาดเสนรอบวงลอไมนอยกวา 0.50 เมตร 
3.3 ขนาดเสนผาศูนยแกลางของลอไมนอยกวา 16 เซนติเมตร  
3.4 ดามทําดวยวัสดุอลูมิเนียม ราคา 6,000  บาท จํานวน 1 ชุด  
(เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑแ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด) 

รวมโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเป็นรายการใหม จํานวน 3 รายการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 43,000.-บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถวน) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจาย ตามรายละเอียดแนบทาย 

เหตุผล 
เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณแ เครื่องมือเครื่องใช ปฏิบัติราชการอยางเพียงพอ เทศบาลตําบล  

ลํานารายณแจึงจําเป็นตองจัดซื้อครุภัณฑแดังกลาว ซึ่งเทศบาลไมไดตั้งไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปี 2563 ประกอบกับ มีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจาย 
เป็นรายการใหม จึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอทีป่ระชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ถาไมมีผมจะขอมติ ซึ่งญัตตินี้มี 3 รายการ ผมจะขอมติรายการที่ 1. จัดซื้อกลองระดับ ขนาด
กําลังขยาย 30 เทา จํานวน 1 ชุดๆ ละ 34,000.- บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ
ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 9 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง      6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล         7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร    8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ        9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  
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น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลไมเห็นชอบ 1 เสียง ไดแก 
1. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 1 เสียง ไดแก 
1. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปผมจะขอมติในรายการที่ 2. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อไมวัดระดับ จํานวน 1 อัน ราคา 
3,000.- บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยก
มือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง               7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 
2. นายสุระพล  ออนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ                10. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     11. นายสาโรจนแ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปผมจะขอมติในรายการที่ 3. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อลอวัดระยะทาง จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,000.- บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยก
มือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง               7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 
2. นายสุระพล  ออนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ                10. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     11. นายสาโรจนแ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 17 
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ระเบียบวาระท่ี 17 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
(กองช่าง) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน  ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพ่ือตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท 
ครุภัณฑแไฟฟูาและวิทยุ ของกองชาง จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่น 
สองพันบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการ

ใหม หมวด คาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท ครุภัณฑแไฟฟูาและวิทยุ 
จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภณัฑ์) 
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ   
กองช่าง  
1. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดกระแสไฟฟูา จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 4,000.- บาท  

เป็นเงิน 12,000.- บาท  ตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 17 ลําดับที่ 17  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.1 วัดกระแสไฟฟูาไดไมนอยกวา 200 แอมป (200 A) 
 (เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑแ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด) 

รวมโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเป็นรายการใหม จํานวน 1 รายการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 12,000.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจาย ตามรายละเอียดแนบทาย 

เหตุผล 
เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณแ เครื่องมือเครื่องใช ปฏิบัติราชการอยางเพียงพอ เทศบาลตําบล  

ลํานารายณแจึงจําเป็นตองจัดซื้อครุภัณฑแดังกลาว ซึ่งเทศบาลไมไดตั้งไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปี 2563 ประกอบกับ มีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจาย 
เป็นรายการใหม จึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพื่อพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที ่
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 ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแท่ีดินและสิ่งกอสราง ครุภัณฑแไฟฟูาและวิทยุ (กองชาง) 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. นายสุนทร สนประเสริฐ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายไสว  สิงหแทอง  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                10. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 1 เสียง ไดแก 
1. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแที่ดิน 
และสิ่งกอสราง ครุภัณฑแไฟฟูาและวิทยุ (กองชาง) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 18 

  
ระเบียบวาระท่ี 18 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค จ านวน 2 โครงการ (กองช่าง) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางธัญญมน   
ศรีผาน นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง        
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ของกองชาง  จํานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 197,700.- บาท 
(หนึ่งแสนเกาหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการ 
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 ใหม หมวด คาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ของกอง
ชาง  จํานวน 2 โครงการ  เป็นเงิน 197,700.- บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน) 
ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
กองช่าง  
1. เพ่ือจายเป็นคาโครงการปรับปรุงซอมแซมศาลาหนาอางเก็บน้ํานิคม หมูที่ 4  

ตําบลชัยนารายณแ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รายละเอียดดังนี้ 
1.1 ปรับปรุงซอมแซมศาลาหนาอางเก็บน้ํานิคม กวาง 7.30 เมตร ยาว 14.00 เมตร 

หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไมนอยกวา 70.50 ตารางเมตร 
พิกัด = N 15.12961, E 101.08008  
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณแเลขที่ 15/2563 ปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 7 ลําดับที่ 17 งบประมาณ 97,700.- บาท 
2. เพ่ือจายเป็นคาโครงการปรับปรุงทางเทาเป็นถนน คสล. (หลังปูายไฟวิ่ง) หมูที่ 5 

ตําบลลํานารายณแ  อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รายละเอียดดังนี้ 
2.1 ปรับปรุงทางเทาเป็นถนน คสล. กวาง 3.00 เมตร ยาว 6.80 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไมนอยกวา 20.40 ตารางเมตร 
พิกัด = N 15.12437, E 101.08044  

อางอิงแบบมาตรฐาน ทถ-2-204, ทถ-6-101 และแบบแปลนเทศบาลตําบล 
ลํานารายณแ เลขท่ี 17/2563 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 – 
2565 หนา 5 ลําดับที่ 9 งบประมาณ 100,000.- บาท 

รวมโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเป็นรายการใหม จํานวน 2 โครงการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 197,700.-บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน)  โดยขอโอนลด
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจาย ตามรายละเอียดแนบทาย 

เหตุผล 
ปรับปรุงสิ่งปลูกสรางเพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 

ซึ่งเทศบาลไมไดตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี 2563 ประกอบกับ มีวงเงิน
คงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจายเป็นรายการใหม จึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตําบล 
ลํานารายณแ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ญัตตินี้จะมี 2 โครงการนะครับ โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลาหนาอางเก็บ
น้ํ านิคม หมูที่  4 ตําบลชัยนารายณแ  อําเภอชัยบาดาล จั งหวัดลพบุรี  งบประมาณ  
97,700.- บาท โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงทางเทาเป็นถนน คสล. (หลังปูายไฟวิ่ง) หมูที่ 
5 ตําบลลํานารายณแ  อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี งบประมาณ 100,000.- บาท 
- ถาไมมี ผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลาหนาอางเก็บน้ํานิคม โปรดยกมือครับ 
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น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง               7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 
2. นายสุระพล  ออนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ                10. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     11. นายสาโรจนแ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปผมจะขอมติโครงการที่ 2 เพ่ือจายเป็นคาโครงการปรับปรุงทางเทาเป็นถนน คสล. 
(หลังปูายไฟวิ่ง) หมูที่ 5 ตําบลลํานารายณแ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี งบประมาณ 
100,000.- บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ  
โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง               7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 
2. นายสุระพล  ออนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ                10. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     11. นายสาโรจนแ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 19 

  
ระเบียบวาระท่ี 19 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
(กองช่าง) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน  ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพ่ือตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท 
ครุภัณฑแกอสราง ของกองชาง  จํานวน 1 รายการ  เป็นเงิน 57,000.- บาท (หาหมื่นเจ็ดพันบาท
ถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการ

ใหม หมวด คาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภทครุภัณฑแกอสราง  จํานวน 1 
รายการ  เป็นเงิน 57,000.-บาท (หาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) ดังนี้  
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 แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภณัฑ์) 
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
กองช่าง  
1. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนตแ ขนาด 11.5 นิ้ว จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 

9,500.- บาท  เป็นเงิน 57,000.- บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 
126 ลําดับที่ 3  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1.1 เครื่องเลื่อยโซยนตแ ขนาด 11.50 นิ้ว แบบมือถือ 
1.2 เครื่องยนตแเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
1.3 ความจุกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี 
1.4 เครื่องยนตแไมนอยกวา 0.8 แรงมา 
1.5 ความยาวแผนบังคับโซไมนอยกวา 11.50 นิ้ว 
1.6 น้ําหนักไมเกิน 4.00 กิโลกรัม 
(เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑแ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด) 

รวมโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเป็นรายการใหม จํานวน 1 รายการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 57,000.-บาท (หาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจาย ตามรายละเอียดแนบทาย 

เหตุผล 
เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณแ เครื่องมือเครื่องใช ปฏิบัติราชการอยางเพียงพอ เทศบาลตําบล 

ลํานารายณแจึงจําเป็นตองจัดซื้อครุภัณฑแดังกลาว ซึ่งเทศบาลไมไดตั้งไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปี 2563 ประกอบกับ มีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจายเป็น
รายการใหม จึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพื่อพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแท่ีดินและสิ่งกอสราง ครุภัณฑแกอสราง (กองชาง)  
โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 8 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             6. นายมณี  กัณหา  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร        7. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ                  8. นายไสว  สิงหแทอง 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 3 เสียง ไดแก 
1. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ          3. นายสาโรจนแ รักงาม 
2. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแที่ดิน 
และสิ่งกอสราง ครุภัณฑแกอสราง (กองชาง) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 20 

  
ระเบียบวาระท่ี 20 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ส านักงาน  
(กองสาธารณสุข) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางธัญญมน   
ศรีผาน นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณแ ขอเสนอโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ตั้งจายเป็นรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสรางของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการ

ใหม ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑแ ประเภท ครุภัณฑแสํานักงาน  
ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 3  ตู ราคาตูละ 5,500 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท ดังนี้   

1) มีมือจับชนิดบิด  
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม (มอก.) 
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑแ เดือนธันวาคม 2562 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม

(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2561-2565 หนา 15 
รวมโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเป็นรายการใหม  1 รายการ เป็นงินทั้งสิ้น 

16,500 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจายประจําปี 
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 งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดแนบทายญัตตินี้ 
เหตุผล 
เพ่ือใชในการจัดเก็บเอกสารใหเป็นหมวดหมูเพ่ิมพ้ืนที่ใชสอยภายในบริเวณกองสาธารณสุขฯ 
เทศบาลฯ ไมไดตั้งงบประมาณรายจายไวประกอบกับในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีวงเงิน

เหลือจายเพียงพอที่จะโอนมาตั้งจายเป็นรายการใหมเพ่ือดําเนินการได  จึงขอเสนอญัตตินี้ตอ
สภาเทศบาลตําบลลํานารายณแเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธี
งบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕4๑ ขอ ๒๗ 
จึงนําเสนอญัตตินี้ตอทีป่ระชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตั้ งจ ายเป็นรายการใหม  หมวดค าครุภัณฑแที่ ดินและสิ่ งกอสร าง  ครุภัณฑแสํ านั กงาน  
(กองสาธารณสุข)โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 1 เสียง ไดแก 
1. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแ
ที่ดินและสิ่งกอสราง ครุภัณฑแสํานักงาน (กองสาธารณสุข) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 21 
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ระเบียบวาระท่ี 21 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ครุภัณฑ์การแพทย์  
(กองสาธารณสุข) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
ตั้งจายเป็นรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสรางของกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 
 โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเป็น
รายการใหมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑแ ประเภท ครุภัณฑแ
การแพทยแ  สําหรับงานบริการแพทยแฉุกเฉิน  ดังนี้ 

1.1 รถเข็นฉุกเฉิน แบบปรับนั่ง-นอน (Stretcher) จํานวน 1 ชุด ในวงเงิน 45,000 บาท 
ประกอบดวย 

- ทําจากอลูมิเนียม 
- สามารถปรับสูงต่ํา ปรับนั่งนอนได 
- ขนาดตัวรถในขณะใชงานตั้งขึ้น ยาวไมนอยกวา 190 cm กวางไมนอยกวา 50cm  

สูงไมนอยกวา 60 cm 
- ขนาดตัวรถในขณะพับเก็บยาวไมนอยกวา 190 cm กวางไมนอยกวา 50 cm สูงไม

นอยกวา 20 cm 
- พ้ืนรถข็นผูปุวย ทําดวยอลูมิเนียม เพื่อใหน้ําหนักรถเบาลง 
- เบาะนอนรถเข็นผูปุวยหนา 2" ทําดวยฟองน้ําเกรด A หุมหนังเทียม 
- ขารถเข็นผูปุวย ใสลูกลออยางดี แบบหมุน 2 ลอ ไมหมุน 2 ลอ ไมนอยกวา 4.5" 
- สามารถพับขาเพ่ือนําขึ้นทายรถ (Ambulance) ไดสะดวก 
- มีราวกั้นเตียง 2 ขาง และเข็มขัดรัดผูปุวย 2 เสน ปูองกันผูปุวยตกเตียง 
- เป็นรถเข็นรับ-สงผูปุวย ติดตั้งในรถพยาบาล (Ambulance) 
- ปรับในสวนหัวไดถึง 65 องศา 
- น้ําหนักรถ 39 กิโลกรัม 
- รับน้ําหนักไดถึง 180 กิโลกรัม 
1.2 อุปกรณแเคลื่อนยายผูปุวย (แผนเคลื่อนยายผูปุวย ปลอกรองคอ พรอมหมอน

ประคองศรีษะ) จํานวน 1 ชุด ในวงเงิน 12,500 บาท ประกอบดวย 
- แผนสไลดแบอรแดคลื่อนยายผูปุวย พรอมหมอนประคองศรีษะ 
- ผลิตจาก HEPD ขึ้นรูปชิ้นเดียว 
- ขนาดกวางไมนอยกวา 44.7 cm ยาวไมนอยกวา 185 cm หนา 7 cm 
- รับน้ําหนักได 300 กก. 
- Head Immobilizer ผลิตจากวัสดุน้ําหนักเบา 
- เข็มขัดรัดผูปุวย 3 เสน 
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 - สามารถนําเขาเครื่อง X-Ray , MRI < CI-Scan ได 
1.3 เกาอ้ีเคลื่อนยายผูปุวยจากทางชันหรือที่สูง  จํานวน  1 ชุด ในวงเงิน 12,000 บาท 

ประกอบดวย 
- เกาอ้ีรถเข็น เกาอ้ียกเคลื่อนยายผูปุวย สําหรับลําเลียงผูบาดเจ็บ 
- โครงสรางผลิตจากอลูมิเนียม ไมเป็นสนิม น้ําหนักเบา สะดวกตอการใชงาน 
- ที่นั่งและพนักพิงบุดวยผาไนลอนอยางดี 
- ขนาดปกติ 51x90x91cm. (กวางxยาวxสูง) โดยประมาณ 
- ขนาดเมื่อพับ 51x17x91cm. (กวางxหนาxสูง) โดยประมาณ 
-  เกาอ้ีมีน้ําหนัก 8 Kg. (โดยประมาณ) 
1.4 เปลสนามชนิดแยกสวนได (เปลตัก)  จํานวน  1 ชุด ในวงเงิน 13,000 บาท 

ประกอบดวย  
- เป็นเปลอลูมิเนียม พับเก็บได   
- สายรัด 2 เสน  ใชสําหรับยกเคลื่อนยายผูปุวยฉุกเฉิน 
1.5 เครื่องเฝูาติดตามสัญญาณชีพ (Vital signs Monitor) จํานวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 

52,000 บาท ประกอบดวย 
- สามารถใชไดกับผูปุวยตั้งแตเด็กแรกเกิดจนถึงผูใหญ 
- เครื่องมีขนาดกะทัดรัด และมีหูหิ้วแบบขอสําหรับแขวนติดขางเตียงผูปุวยได 
- สามารถใชงานไดกับกระแสไฟฟูาสลับ 220 โวลทแ 50 เฮิรทซแ และแบตเตอรี่ภายใน

เครื่อง 
1.6 เครื่องดูดเสมหะแบบพกพา (มีแบตเตอรแรี่ในตัว)  จํานวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 

14,700 บาท ประกอบดวย 
- เป็นเครื่องดูดเสมหะแบบพกพา (Portable Absorb Phlegm Unit)เหมาะสําหรับใน

การปฐมพยาบาลและใชงานนอกสถานที่ 
- สามารถเคลื่อนยาย เพ่ือใชงานไดสะดวก เป็นเครื่องดูดเสมหะที่มีแรงดูดสูงใชพลังงาน

ไฟฟูาแบบไฟฟูากระแสสลับ AC ตัวเครื่องทั้งหมดหุมดวยพลาสติก ปรับแรงดูดไดตามตองการ
ในการใชงาน 

- ปั๊มสูญญากาศ ทํางานดวยระบบลูกสูบ ดูแลรักษางาย ไมตองใสสารหลอลื่น 
- มีอุปกรณแปูองกันการลนของของเหลว เขาสูตัวปั๊ม 
- ใชไฟได 3 ระบบ คือ ไฟบาน, แบตเตอรี่และไฟในรถยนตแ 
- แรงดูดสูงสุด ไมต่ํากวา 0.075 MPa(562 mmHg) 
- อัตราการปั๊ม ไมต่ํากวา 15 ลิตร/นาที 
- เสียงดังไมเกิน 65 เดซิเบลเอ 
- กําลังไฟเขา 44 VA 
- กําลังไฟที่ใช AC 220 V:22V, 50H2+1Hz/ DC 12V 
- เมื่อแบตเตอรี่ชารแตเต็ม สามารถทํางานได ประมาณ 30 นาที 
- ขนาด 280 x 196 x 285 มม. น้ําหนัก 6.5 กก. 
- ขวดบรรจุของเหลว ปริมาตร 1,000 มล. 
1.7 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบเข็ม สําหรับติดผนัง  จํานวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 

7,500 บาท ประกอบดวย 
- สามารถอานคาไดชัดเจน สามารถวัดได 0-300 mm Hg +/- 3 mm Hg 
- มีชองเก็บผาพันแขนดานหลัง 
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 - สายตอระหวางเครื่องและผาพันแขนเป็นแบบขดเป็นวง(Coiled Tubing)เมื่อยืดออกสุด 
ความยาวไมนอยกวา 3 เมตร 

- ลูกยางบีบลม ดานขางมีวาลแวปลอยลม ซึ่งมีฟิวเตอรแปูองกันสิ่งสกปรกเขาวาลแวและ
ตัวเครื่อง 

1.8 สัญญาณไฟวับวาบ 2 ราง (หนา-หลัง) จํานวน 2 ชุดในวงเงิน 42,000 บาท 
ประกอบดวย 

- สัญญาณไฟฉุกเฉิน หลอด LED (แดง-น้ําเงิน)  
- ฝาครอบทําดวยวัสดุโพลีคารแบอเนต ชนิดใส ทนความรอน 
- ชุดสัญญาณไฟวับวาบใช LED ชนิด GEN3 ที่ใหความสวางสูง (GEN3 Super Bright LED) 
- มีชุดควบคุมการทํางานของชุดหลอด LED ใชกับกระแสไฟ 12 VDC 
- โคมไฟดานหลังควบคุมดวยกลองควบคุมไฟไซเรนชุดเดียวกับดานหนา ซึ่งสามารถสั่ง 
- เปิด-ปิดชุด สัญญาณไฟไดโดยกลองควบคุมชุดเดียวกัน 
1.9 กระเปายา(กระเปายาใสอุปกรณแทําแผล) จํานวน 1 ชุด ในวงเงิน 7,500 บาท ชนิด

กันฝุุน กันน้ํา ขนาดไมนอยกวา 50x30x30 เซนติเมตร ขนาดความจุไมต่ํากวา 25 ลิตร 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2561-2565 หนา 16 โดยไมปรากฎ

ในราคามาตรฐานครุภัณฑแจึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด  
 รวมโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเป็นรายการใหม จํานวน 9 รายการ รวม

เป็นเงินทั้งสิ้น 206 ,200.- บาท (สองแสนหกพันสองรอยบาทถวน) โดยขอโอนลด
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตามรายละเอียดแนบทายญัตตินี้ 

เหตุผล 
- เพ่ือพัฒนาระดับการใหบริการ ผูรับบริการที่เจ็บปุวยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุไดรับ

บริการที่มีมาตราฐาน อยางทันทวงที 
- เ พ่ือเ พ่ิมความเชื่อมั่น สรางหลักประกันความปลอดภัยระหวางการสงตอไป

รักษาพยาบาลของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บปุวยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ 
- เพ่ือลดการสูญเสียทั้งทางรางกายและจิตใจ ของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บปุวยฉุกเฉิน

หรือเกิดอุบัติเหตุ 
เทศบาลฯ ไมไดตั้งงบประมาณรายจายไวประกอบกับในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีวงเงิน

เหลือจายเพียงพอที่จะโอนมาตั้งจายเป็นรายการใหมเพ่ือดําเนินการได จึงขอเสนอญัตตินี้ตอ
สภาเทศบาลตําบลลํานารายณแเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธี
งบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕4๑ ขอ ๒๗ 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ญัตตินี้มีทั้งหมด 9 รายการนะครับ รายการ 1.1 รถเข็นฉุกเฉิน แบบปรับนั่ง-นอน จํานวน 1 
ชุด วงเงิน 45,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ 
โปรดยกมือครับ 
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น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                 10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 1 เสียง ไดแก 
1. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 1.2 อุปกรณแเคลื่อนยายผูปุวย จํานวน 1 ชุด วงเงิน 12,500 บาท สมาชิก
สภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                 10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 1 เสียง ไดแก 
1. นายสาโรจนแ รักงาม 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 1.3 เกาอ้ีเคลื่อนยายผูปุวยจากทางชันหรือที่สูง จํานวน 1 ชุด ในวงเงิน 
12,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยก
มือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง               7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 
2. นายสุระพล  ออนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ                 10. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     11. นายสาโรจนแ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 1.4 เปลสนามชนิดแยกสวนได จํานวน  1 ชุด วงเงิน 13,000 บาท 
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง               7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 
2. นายสุระพล  ออนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ                 10. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     11. นายสาโรจนแ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 1.5 เครื่องเฝูาติดตามสัญญาณชีพ จํานวน 1 เครื่อง วงเงิน 52,000 บาท 
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 1 เสียง ไดแก 
1. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 1.6 เครื่องดูดเสมหะแบบพกพา จํานวน 1 เครื่อง วงเงิน 14,700 บาท 
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง               7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 
2. นายสุระพล  ออนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ                 10. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     11. นายสาโรจนแ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลมีมตเิห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 1.7 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบเข็ม จํานวน 1 เครื่อง วงเงิน 7,500 
บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 1 เสียง ไดแก 
1. นายสาโรจนแ รักงาม 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 1.8 สัญญาณไฟวับวาบ 2 ราง (หนา-หลัง) จํานวน 2 ชุด ในวงเงิน 
42,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยก
มือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 1 เสียง ไดแก 
1. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 1.9 กระเปายา (กระเปายาใสอุปกรณแทําแผล) จํานวน 1 ชุด ในวงเงิน 
7,500 บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือ
ครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลไมเห็นชอบ 1 เสียง ไดแก 
1. นายสาโรจนแ รักงาม 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
-  ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 22 

  
ระเบียบวาระท่ี 22 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์การแพทย์  
(กองสาธารณสุข) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ตั้งจายเป็นรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสรางของกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการ

ใหมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑแ ประเภท ครุภัณฑแการแพทยแ  
สําหรับงานทันตกรรม ดังนี้ 

1.1 เครื่องปั่นอมัลกัม จํานวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 10,000 บาท 
- ความเร็วของการสั่นไมต่ํากวา 4,300 รอบตอนาที 
- มีหนาปัดบอกการทํางานของเครื่อง พรอมที่ตั้งเวลาไดไมนอยกวา 30 วินาที 
- สามารถปั่นแคปซูลที่มีน้ําหนักรวมสูงสุดไดถึง 7 กรัม 
- มีระบบปูองกันไอปรอทฟูุงกระจาย 
- มีอุปกรณแยึดแคปซูลล็อกอัตโนมัติหลังจากบรรจุตัวแคปซูล 
- ใชไดกับระบบไฟฟูาในประเทศไทย 100-240 V.50/60 Hz. 

1.2 เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน จํานวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 12,000 บาท 
- เป็นเครื่องฉายแสงไรสายชนิด LED พรอมแทนชารแตแบตเตอรี่ 
- ใหแสงที่มีความยาวคลื่นไมนอยกวา 430 นาโนเมตร และมีความเขมของแสงไม

นอยกวา 500 มิลลิวัตตแตอตารางเซนติเมตร 
- ใชไฟฟูา 100-240 วัตตแ 50/60 Hz. ความจุแบตเตอรี่ไมนอยกวา 1,200 mAh  
- มีอุปกรณแนําแสงเป็นแทงปลายงอ สามารถหมุนได 360 องศา  

ตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2561-2565 หนา 16 โดยไมปรากฎ
ในราคามาตรฐานครุภัณฑแจึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด  

รวมโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเป็นรายการใหม จํานวน 2 รายการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 22,000.- บาท (สองหมื่นสองพันบาทถวน) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามรายละเอียดแนบทายญัตตินี้ 

เหตุผล 
- เพ่ือใชในการผสมวัสดุอุดฟันในงานทันตกรรม เนื่องจากเครื่องเดิมชํารุด 
- เพ่ือใหวัสดุอุดฟันมีแบบสีเหมือนฟันและเกิดการแข็งตัวหลังการฉายแสง เนื่องจาก

เครื่องเดิมชํารุด 
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 เทศบาลฯ ไมไดตั้งงบประมาณรายจายไวประกอบกับในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีวงเงิน
เหลือจายเพียงพอที่จะโอนมาตั้งจายเป็นรายการใหมเพ่ือดําเนินการได จึงขอเสนอญัตตินี้ตอ
สภาเทศบาลตําบลลํานารายณแเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธี
งบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕4๑ ขอ ๒๗ 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นตามที่ทาน
นายกเทศมนตรี รายการที่ 1.1 เครื่องปั่นอมัลกัม จํานวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 10,000 บาท
โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง               7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 
2. นายสุระพล  ออนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ                10. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     11. นายสาโรจนแ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลมีมตเิห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 1.2 เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน จํานวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 12,000 บาท 
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง               7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 
2. นายสุระพล  ออนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ                 10. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     11. นายสาโรจนแ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลมีมตเิห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 23 

  
ระเบียบวาระท่ี 23 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
(กองสาธารณสุข) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 
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นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ตั้งจายเป็นรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสรางของกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการใหม 

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง  คาครุภัณฑแ ประเภท ครุภัณฑแกอสราง 
รถเข็น 2 ลอ จํานวน 20 คัน ราคาคันละ 2,500 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท ดังนี้ 

- ตัวรถเข็นขนาดไมนอยกวา 0.60x1.00 เมตร  
- ลอรถขนาดเสนผาศูนยแกลาง ไมต่ํากวา 17 นิ้ว หรือเทาขนาดลอรถจักรยานยนตแ  

มียางในสูบลมได  
- มีดามจับ  
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2561-2565 หนา 16 ไมปรากฏ 

ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑแของสํานักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
รวมโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเป็นรายการใหม 1 รายการ เป็นงินทั้งสิ้น  50,000 
บาท(หาหมื่นบาทถวน) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายละเอียดแนบทายญัตตินี้ 

เหตุผล 
เพ่ือใหมีรถเข็นที่สามารถใชงานของพนักงานกวาดขยะที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางดี

พรอม เคลื่อนยายอุปกรณแทําความสะอาดไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคันเดิมมีสภาพ
ชํารุดจากการใชงานมาเป็นเวลากวา 20 ปี 

เทศบาลฯ ไมไดตั้งงบประมาณรายจายไวประกอบกับในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีวงเงิน
เหลือจายเพียงพอที่จะโอนมาตั้งจายเป็นรายการใหมเพ่ือดําเนินการได  จึงขอเสนอญัตตินี้  
ตอสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕4๑ ขอ ๒๗ 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอทีป่ระชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแท่ีดินและสิ่งกอสราง  ครุภัณฑแกอสราง (กองสาธารณสุข) 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 1 เสียง ไดแก 
1. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งจายเป็นรายการใหม หมวดคาครุภัณฑแ
ที่ดินและสิ่งกอสราง ครุภัณฑแกอสราง (กองสาธารณสุข) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 24 

  
ระเบียบวาระท่ี 24 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์  
จ านวน 11 รายการ (กองการศึกษา) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3  
เพ่ือตั้งจายเป็นรายการใหม กองการศึกษา โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือตั้งจายเป็นรายการใหม  
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงิน 199,500 บาท (หนึ่งแสน 

เก้าหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
1. เครื่องคอมพิวเตอรแสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)     

ราคา 17,000.- บาท จํานวน 3 เครื่อง งบประมาณ 51,000.- บาท ใชสําหรับปฏิบัติงาน
ของนักพัฒนาชุมชนชํานาญการ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานธุรการ งานวิชาการ
โรงเรียนและงานพัสดุภายในกอง 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก ( 4 core )มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
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 (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี  DVD-RW  หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T      

หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา  3  ชอง 
- มีแปูนพิมพแและเมาสแ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
(จัดซื้อครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ ตามเกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑแ

คอมพิวเตอรแ คุณลักษณะพ้ืนฐาน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 19 ลําดบั

ที่ 3 
2. เครื่องคอมพิวเตอรแโนตบุ฿ก  สําหรับงานประมวลผล  * ราคา 22,000.- บาท 

จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชสําหรับรองรับสารสนเทศเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และงานวิชาการในการ
นําเสนอผลงาน การเขาฝึกอบรมที่ตองใชคอมพิวเตอรแการบันทึกขอมูลนอกสถานที่   

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย 

โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดีกวาดังนี้ 
1) ในกรณีที่หนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมี
หนวยประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง   

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวาขนาดไมนอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอย

กวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง   
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-

T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
(จัดซื้อครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ ตามเกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑแ

คอมพิวเตอรแ คุณลักษณะพ้ืนฐาน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 19 ลําดบั

ที่ 3 
3. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 5 ชุด                 
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 ราคา 12,000.-บาทตอชุด เพ่ือรองรับระบบปฏิบัติการ Microsoft office ใหมีการใชงานได
นานขึ้นและมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย รวมเป็นเงิน 60,000.-บาท 

(จัดซื้อตามเกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณแและระบบ
คอมพิวเตอรแ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) 

ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่9 ลําดับที่ 6 
4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแและเครื่องคอมพิวเตอรแ

โน฿ตบุ฿ก แบบสิทธิการใช งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 
ราคา 3,800 บาทตอชุด จํานวน 5 ชุด รวมเป็นเงิน 19,000.- บาท 

(จัดซื้อตามเกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณแและระบบ
คอมพิวเตอรแ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) 

ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 15 
ลําดับที่ 7 

5. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จํานวน 3 เครื่อง เป็นเงิน        
7,500.- บาท ใชสําหรับปฏิบัติงานของนักพัฒนาชุมชนชํานาญการ เจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน และงานพัสดุภายในกอง 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟูาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟูาไดไมนอยกวา 15 นาท ี
(จัดซื้อครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ ตามเกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑแ

คอมพิวเตอรแ คุณลักษณะพ้ืนฐาน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 9 ลําดับ

ที่ 6 
6. เครื่องพิมพแ Multifunction เลเซอรแหรือ LED ขาวดํา ราคา 10,000.- บาท จํานวน 

1 เครื่อง ใชสําหรับงานธุรการ งานวิชาการโรงเรียนและงานพัสดุภายในกอง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณแที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง

เดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพแไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพแสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารได 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99สําเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรแเซ็นตแ 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
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 (จัดซื้อครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ ตามเกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑแ
คอมพิวเตอรแ คุณลักษณะพ้ืนฐาน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 

ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 19 ลําดับ
ที่ 3 

7. เครื่องพิมพแ Multifunction เลเซอรแ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท จํานวน 2 
เครื่อง เป็นเงิน 30,000.- บาท ใชสําหรับงานธุรการกองการศึกษาและงานธุรการโรงเรียน 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณแที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง

เดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพแไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพแขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพแสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรแเซ็นตแ    
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได 

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 (จัดซื้อครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ ตามเกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑแ

คอมพิวเตอรแ คุณลักษณะพ้ืนฐาน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 9 ลําดับ

ที่ 6 
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายงาน เป็นเงิน 14,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พัน

บาทถ้วน) 
เครื่องดูดฝุุน ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 14,000.- บาท   
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- สามารถดูดฝุุนและน้ํา 
- เป็นราคาพรอมอุปกรณแ 
 (จัดซื้อตามเกณฑแบัญชีราคากลางมาตรฐานครุภัณฑแ ของสํานักงบประมาณ ณ ธันวาคม 

2562) 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 9 ลําดับ

ที่ 5  
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 957,8๐๐.- บาท  

(เก้าแสนห้าหม่ืนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
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 1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตแสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตตแ ขับเคลื่อน 2 ลอ จํานวน 1 คัน ราคา 854,000 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  
- แบบดับเบิ้ลแค็บ 
1.เป็นกระบะสําเร็จรูป 
2. หองโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

(จัดซื้อตามเกณฑแบัญชีราคากลางมาตรฐานครภุัณฑแ ของสํานักงบประมาณ ณ ธนัวาคม 2562) 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที ่7 (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 15 

ลําดับที่ 6 
2. รถจักรยานยนตแ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรแอัตโนมัติ จํานวน 2 คัน ราคาคันละ 

51,900.- บาท รวมเป็นเงิน 103,800.- บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 110 ซีซี 
- ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณแและคาจดทะเบียน 
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม (มอก.) 
(จัดซื้อตามเกณฑแบัญชีราคากลางมาตรฐานครภุัณฑแ ของสํานักงบประมาณ ณ ธนัวาคม 2562) 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที ่7 (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 15 

ลําดับที่ 6 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 36,0๐๐.- บาท (สามหม่ืน 
หกพันบาทถ้วน) 
เครื่องซักผา แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม ราคา 18,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวม

เป็นเงิน 36,000 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

- แบบธรรมดา 
1) เป็นขนาดที่สามารถซักผาแหงไดครั้งละไมนอยกวาที่กําหนด 
2) เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝาบน 
3) มีระบบปั่นแหงหรือหมาด 

(จัดซื้อตามเกณฑแบัญชีราคากลางมาตรฐานครภุัณฑแ ของสํานักงบประมาณ ณ ธนัวาคม 2562) 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 15 

ลําดับที่ 5 
รวมโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเป็นรายการใหม 11 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 

1,207,3๐๐.- บาท (หนึ่งลานสองแสนเจ็ดพันสามรอยบาทถวน) โดยขอโอนลดงบประมาณ
รายจายที่เหลือจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เหตุผล 
เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณแ เครื่องมือเครื่องใช ปฏิบัติราชการอยางเพียงพอ จึงจําเป็นตอง

จัดซื้อครุภัณฑแดังกลาว ซึ่งเทศบาลไมไดตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี 
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 งบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบกับมีวงเงินเหลือจายเพียงพอที่จะโอนมาตั้งจายเป็นรายการ
ใหมเพ่ือดําเนินการไดจึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอทีป่ระชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- มีจํานวนทั้งหมด 11 รายการ 
- เชิญทานชาญทรัพยแ แยมเรือง ครับ 

  
นายชาญทรัพยแ แยมเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- ผมขออนุญาตเรียนถามแบบนี้ครับ ในหมวดคาครุภัณฑแยานพาหนะและขนสง จํานวน 2 
รายการ 1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน หรือ 3 ตัน ครับ ขนาดนี้มันใชหรือไมครับ ที่ผานมา
จะไมเกิน 3 ตัน ในสวนเรื่องที่ 2 ที่ผมจะสอบถามแลวมีความเป็นหวงในเรื่องรถบรรทุกที่เรา
เคยมีประสบการณแมาในการไดมาของรถกองสาธารณสุขฯ การไดมาจะมีปัญหาในเรื่องการ
บํารุงรักษาเพราะรถพวกนี้จะมีการบํารุงรักษาอยูตอเนื่อง แลวที่ผมไดสอบถามเจาหนาที่ที่ได
รถมาผมไมเอยยี่หอนะครับ 1.มีปัญหาในเรื่องการ ดูแลรักษาในเรื่องการเปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่อง 2.เรื่องอะไหล เพราะฉะนั้นแลวผมไมมั่นใจวาในกรอบคุณลักษณะหรือคุณภาพ
เราสามารถจะตีกรอบไดหรือไม ซึ่งในเขตอําเภอชัยบาดาลของเรามีหลายบริษัทที่ดูแลที่มีการ
จําหนายรถในลักษณะแบบนี้อยูรถบรรทุกไมเกิน 3 ตัน ผมเป็นหวงในเรื่องการดูแลรักษา  
ซึ่งเราไดมาอยู 1 คัน มันมีปัญหาไมวาจะเป็นอะไหลแพง ถายน้ํามันเครื่องตองไปที่อ่ืนอันนี้ผม
เป็นหวง ถาเป็นไปไดผมอยากจะใหผูรับผิดชอบดูแลในสวนนี้ในเรื่องของคุณลักษณะ อาจจะตี
กรอบแตไมใชวาจะล็อคสเป็คอะไรเราก็เปิดกวางแตขอใหกรอบมันกระชับนิดนึงครับเพ่ือดูแล
การรักษารถจะอยูกับเราอีกหลายปี ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานชาญทรัพยแ แยมเรือง ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- เชิญทานมณี กัณหา ครับ 

  
นายมณี กัณหา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- ขอบคุณครับ กระผมนายมณี กัณหา สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสริมของทานชาญทรัพยแ 
แยมเรือง ถาเราไมสามารถที่จะกําหนดลักษณะในการจัดซื้ออะไรไดแลวเราตองไดสินคาที่เรา
ไมตองการ ผมอยากเสนอใหไมตองจัดซื้อถาภาษาบานคือไมตองซื้อเป็นไปไดหรือไม เพราะถา
เราซื้อมาก็จะมีปัญหาแบบทานชาญทรัพยแ แยมเรือง พูดครับ แลวรถก็อยูกับเราเป็นเวลา  
10 ปี ผมจึงเสนอผานสภาฯวาถาไมจําเป็นถามีปัญหาก็ไมตองซื้อหรอกครับพูดตรงๆ  

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานมณี กัณหา ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ สเป็คท่ีกําหนดขึ้นมาเราไมไดกําหนดนะคะเราเอาไปเป็นตามมาตรฐาน 
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 ครุภัณฑแเราก็ดึงมาตามนี้เลยคะ แลวก็ถาสภาเทศบาลไมอนุมัติเราก็ไมไดซื้อแตที่เสนอขึ้นมามัน
มีความจําเป็นเพราะวาตอนนี้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯของเรากับศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทิดไท
องคแราชัน มีนักเรียนเกือบ 300 คน แตเราไมมีทั้งรถจักรยานยนตแ ไมมีทั้งรถปิคอัพ เราก็จะใช
รถตูของเทศบาล บางทีรับสงนักเรียนหรืออาจจะมีกิจกรรมอะไรตางๆเวลาคุณครูมาประสาน
กับทางโรงเรียนหรือมีการตรวจสอบนมมาตรวจโรงเรียนอะไรอยางนี้ สวนใหญคุณครูจะขับ
รถจักรยานยนตแสวนตัวมากันเอง ตรงนี้มาตรฐานที่เราเขียนไวนํามาจากมาตรฐานครุภัณฑแ  
ในสวนที่ทานบอกวาเราไดรถจากที่เราไมอยากไดหลายที่ในประเทศไทยเป็นแบบนี้คะ คือเรา
ตองไปโทษรัฐบาลวากระทรวงตางๆท่ีออกมาตรฐานอะไรมาเนี้ยเราตองทําตามถาเราไมทําตาม
เราก็ผิดอีก เพราะฉะนั้นในการขอจากสภาฯเราจะตองเปิดภาพกวางไวทั้งหมดเลย คราวนี้ 
ถาสภาฯแหงนี้อนุมัติชวงที่เราไปกําหนดคุณลักษณะเราก็จะไปกําหนดและไปกําหนดกรอบวา
เป็นรถที่จะตองมีศูนยแอยูในเขตอําเภอชัยบาดาลอยางนี้พอได แตใหเรากําหนดตั้งแตตอนนี้  
ถือวาเป็นการขอสภาฯแบบล็อคคะ พอเขาใจนะคะขอแบบนี้ก็คือขอแบบภาพกวางทั้งหมดเลย
เพราะเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑแเลยคะ แตตอนที่เรากําหนดเราอาจจะไปกําหนดกรอบ 
สมมติวาสภาฯอนุมัติเวลาจัดซื้อจัดจางคณะกรรมการกําหนดราคากลางเขาตองเป็นคนไป
กําหนดตรงนี้อีกในราคา ณ วันนั้น แลวเขาจะกําหนดกรอบวาจะตองมีศูนยแซอมอยูในเขต
อําเภอชัยบาดาล ในเขตจังหวัดลพบุรีอะไรแบบนี้คะ เราก็เคยซื้อนะคะ หลาย อบต. ในเขต
อําเภอชัยบาดาลก็เคยซื้อแลวไดรถเหมือนเราคะ ก็ไมรูจะทําอยางไร ในเขตจังหวัดลพบุรีมีอยู
ประมาณ 20 กวาคันแลวที่เราไมสามารถกําหนดได คือ บริษัทตางๆ บริษัทตางชาติเดี๋ยวนี้  
เขาสามารถที่จะมาขาย เขามีศูนยแซอม ตอนนี้ที่เขามีศูนยแซอม มีศูนยแติดตอ เขาเรียกไปเป็น  
คูคากัน เชน สมมติดิฉันมีบริษัทแลวเป็นคูคากันถาไดรถยี่หอนี้เขาศูนยแซอมที่นี่ไดเขาจะเป็น
ลักษณะแบบนี้ แตในเรื่องของการจะประมูลงานจะเป็นไปตามระบบที่ตองมีการประกาศ
รายละเอียดออกไปใหเป็นไปตามระบบนะคะ ที่เราเสนอสวนใหญเรามีความจําเป็นเราก็เห็นวา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯกับศูนยแพัฒนาเด็กเล็กฯอยูหางจากสํานักงานซึ่งเรามีผูบริหารเป็นชุด
เดียวกัน เราเคยโดนตรวจอาหารเสริม (นม) ซึ่งกวาเราจะทราบไปถึงเขาก็ตรวจเสร็จแลว  
พวกคุณครูยังไมไดมาบอกแลว ถาคุณครูโทรศัพทแมามันก็คอนขางจะรวดเร็วแตคราวนี้ 
บางจังหวะก็ไมมีรถถาเขามาตรวจปฺุบเราสามารถรับผูตรวจมาพบเราที่นี่กอนหรือรับเราไปที่
นูนเลย ปัจจุบันนี้อุปกรณแของเทศบาล รถตางๆ บางวันแทบไมมีใหใชก็ตองใชรถสวนตัว บางที
งานจังหวะชนกันพอดีหมดเลยมันก็มีนะคะ จะไปกําหนดในเรื่องในชวงที่มีการจัดซื้อจัดจาง  
ซึ่งคณะกรรมการกําหนดราคากลางจะเป็นคนดําเนินการกับกองคลังเป็นคนจัดซื้อจัดจางคะ 
ขอบคุณคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- เชิญทานชาญทรัพยแ แยมเรือง ครับ 

  
นายชาญทรัพยแ แยมเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีที่ชี้แจง ถาเกิดมันมีความจําเป็นก็ตองใชแหละครับ 
เพียงแตวาผมขอเวลากําหนดมาตรฐานหรือคุณลักษณะหรือคุณสมบัติขอใหชวยดูแลตรงนี้ดวย
นะครับ เพราะวาอยางนอยๆมันก็ตองอยูกับเราอยางที่ทานมณี กัณหา บอก ฉะนั้นขอฝาก
เรื่องนี้ ขอบคุณมากครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานชาญทรัพยแ แยมเรือง ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
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 - เชิญทานชาญทรัพยแ แยมเรือง ครับ 
  
นายชาญทรัพยแ แยมเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- ขออนุญาตเพ่ิมเติมนิดนึงครับ ในเรื่องของรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แตในหัวขอ
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปหองโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู แตทานครับเวลาเราไปจด
ทะเบียนมันไมใชรถกระบะบรรทุกนะครับทานครับ มันจะเป็นรถโดยสารนั่งมันจดทะเบียน
แบบรถเกเงนะครับทาน อันนี้จะคานกันหรือไมทะเบียนที่เราไดมากับที่เราขอสภาฯเป็นรถ
กระบะบรรทุกจะคานกันหรือไม รถกระบะจะมี 2 ประเภท คือ 4 ประตู หรือ ดับเบิ้ลแค็บ 
เวลาจดทะเบียนเขาไมระบุวาเป็นรถกระบะบรรทุกนะครับเขาจดทะเบียนเป็นลักษณะรถ
โดยสาร ไมเกิน 7 ที่นั่ง อันนี้ผมขออนุญาตชวยตรวจสอบเวลาไดเอกสารมาหรือไดจดทะเบียน
แลวจะคานกับที่เราเสนอสภาฯหรือไม เพราะในที่ประชุมสภาฯขอเสนอเป็นรถกระบะบรรทุก 
ขอบคุณมากครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานชาญทรัพยแ แยมเรือง ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ทานนายกเทศมนตรีจะเพ่ิมเติมในสวนนี้หรือไมครับ 
- เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ อันนี้เราก็เอาขอมูลคําพูดเรามาจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑแเขียนแบบนี้คะ 
แตมันอาจจะเป็นยอยออกมาอีกทีนึงดิฉันเขาใจวาอยางนั้นนะคะ เพราะวาอันนี้เราไมได
ปรับเปลี่ยนขอมูลที่เราเขียนเองเลย เราเอามาจากที่เขาเขียนวาบัญชีมาตรฐานครุภัฑณแเราก็
เอาออกมาจากตรงนั้นเลยคะ ขอบคุณคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ทั้งหมดมี 11 รายการนะครับ  
- ตอไปผมจะขอมติ รายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอรแสําหรับงานสํานักงาน ราคา 17,000.- 
บาท จํานวน 3 เครื่อง งบประมาณ 51,000.- บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ
ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง               7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 
2. นายสุระพล  ออนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ                10. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                    11. นายสาโรจนแ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอรแโนตบุ฿ก สําหรับงานประมวลผล ราคา 22,000.- บาท 
จํานวน 1 เครื่อง สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ  
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 โปรดยกมือครับ 
  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 1 เสียง ไดแก 
1. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 3 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 5 ชุด ราคาชุดละ 12,000.- บาท 
รวมเป็นเงิน 60,000.- บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรี
เสนอ โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  
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น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 1 เสียง ไดแก 
1. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแและเครื่อง
คอมพิวเตอรแโน฿ตบุ฿ก ราคาชุดละ 3,800 บาท จํานวน 5 ชุด รวมเป็นเงิน 19,000.- บาท 
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 1 เสียง ไดแก 
1. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 5 เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จํานวน 3 เครื่อง 
เป็นเงิน 7,500.- บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ 
โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง               7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 
2. นายสุระพล  ออนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ                10. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     11. นายสาโรจนแ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลมีมตเิห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 6 เครื่องพิมพแ Multifunction เลเซอรแหรือ LED ขาวดํา ราคา 10,000.- 
บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง               7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 
2. นายสุระพล  ออนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ                10. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                    11. นายสาโรจนแ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลมีมตเิห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 7 เครื่องพิมพแ Multifunction เลเซอรแ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท 
จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 30,000.- บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทาน
นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 1 เสียง ไดแก 
1. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 8 คาครุภัณฑแสํานักงาน จํานวน 1 รายงาน เป็นเครื่องดูดฝุุน ขนาด 25 
ลิตร ราคา 14,000.- บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรี
เสนอ โปรดยกมือครับ 
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น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลไมเห็นชอบ 1 เสียง ไดแก 
1. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 9 หมวดยานพาหนะและขนสง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ราคา 
854,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยก
มือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 6 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. นายปรีชา  สุริยา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล           5. นายมณี  กัณหา 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร       6. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลไมเห็นชอบ 5 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ              4. นายไสว สิงหแงาม 
2. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ         5. นายสาโรจนแ รักงาม 
3. นายสุนทร สนประเสริฐ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 10 รถจักรยานยนตแ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรแอัตโนมัติ จํานวน 2 คัน ราคา
คันละ 51,900.- บาท รวมเป็นเงิน 103,800.- บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ
ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 5 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. นายปรีชา  สุริยา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล           5. นายมณี  กัณหา 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลไมเห็นชอบ 6 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ           4. นายสุนทร สนประเสริฐ 
2. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ      5. นายไสว  สิงหแทอง 
3. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ                 6. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญไมเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- ตอไปรายการที่ 11 เครื่องซักผา แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม ราคา 18,000 บาท 
จํานวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 36,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ทาน
นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลไมเห็นชอบ 1 เสียง ไดแก 
1. นายสาโรจนแ รักงาม 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
- กอนที่จะเขาสูระเบียบวาะที่ 25 กระผมขอพักการประชุม 5 นาที ครับ 
- ครบเวลาพักแลวนะครับ ผมจะดําเนินการประชุมตอแลวนะครับ 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 25 

  
ระเบียบวาระท่ี 25 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ  
(ส านักปลัดเทศบาล) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 
 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันตามงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  
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 หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑแ ประเภท 
ครุภัณฑแสํานักงาน จํานวน 1 แผนงาน 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 206 ,480.- บาท  
(-สองแสนหกพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน-) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ส านักปลัดเทศบาล  
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 5 รายการ เป็นเงิน 206,480.- บาท  

(-สองแสนหกพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน-) 
 ดังนี้ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. เครื่องดูดฝุุน ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 14,000.- บาท  
2. เครื่องแสกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

8,500.- บาท 
3. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

3.1 เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000.- บาท 

3.2 เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,400.- บาท 

3.3 เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 3 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 40,200.- บาท เป็นเงิน 120,600 บาท 

4. พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,000.- บาท เป็นเงิน 
4,000.- บาท 

5. พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 1,990.- บาท  
เป็นเงิน 3,980.- บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  206,480.- บาท (-สองแสนหกพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน-) 
เหตุผล 
 เนื่องจากคาใชจายดังกลาวไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางและกอหนี้ผูกพันไวกอน

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเพ่ือใหเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคแกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑแ
ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเป็นจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  
ใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลา
หนึ่งปี 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพื่อพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- เชิญทานมณี กัณหา ครับ 
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นายมณี กัณหา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- ผมนายมณี กัณหา สมาชิกสภาเทศบาล ผมไมมีขอสงสัยหรอกครับแตอยากเสนอวากันเงิน
หมายถึงเราผานสภาฯมาแลวเราจะขอใชเงินตอ เวลาจะขอมติอยากเสนอตอสภาฯวาเราไม
ตองมาขอแบบเป็นขอๆ จะดีหรือไมครับ เราขอเป็นญัตติไปเลยเพราะวาเราผานสภาฯมาแลว
ตอนตนนะครับ จึงเรียนสอบถามมายังสภาฯใหทานประธานฯพิจารณาครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เดี๋ยวผมจะขอรวมเป็นระเบียบวาระไปเลยนะครับ แตถาทานใดทักทวงอยากใหผมแยก 
ก็ทักทวงไดนะครับ ผมจะขอเป็นระเบียบวาระเลยแตถาถึงระเบียบวาระไหนบางทีจะขอแต
ทานบอกควรแยกไมอยากใหกันเงินหรืออะไรก็แลวแต แตผมบอกกอนวาผมจะขอเป็นระเบียบ
วาระไป แตพอถึงระเบียบวาระไหนที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลอยากใหลงมติแยกก็ยกมือไดนะ
ครับ 
- ระเบียบวาระท่ี 25 มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแ ประเภทครุภัณฑแสํานักงาน จํานวน 5 รายการ (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 
- โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 6 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. นายปรีชา  สุริยา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล           5. นายมณี  กัณหา 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร       6. นายไสว  สิงหแทอง 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ไมมีคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 5 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ              4. นายสุนทร สนประเสริฐ 
2. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ         5. นายสาโรจนแ รักงาม 
3. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแ ประเภทครุภัณฑแ
สํานักงาน จํานวน 5 รายการ (สํานักปลัดเทศบาล) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 26 
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ระเบียบวาระท่ี 26 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ส านักปลัดเทศบาล) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานสาโรจนแ รักงาม ครับ 
 

  
นายสาโรจนแ รักงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ กระผมนายสาโรจนแ รักงาม สมาชิก 
สภาเทศบาล เขต 2 ผมจะขออนุญาตทานประธานครับ คือผมไมคอยสบายมา 2 วันแลว ผม
จะขออนุญาตกลับกอนไดหรือไมครับ ผมตองขอโทษสมาชิกสภาเทศบาลจริงๆผมเป็นหวัดมา 
2 วันแลว และผมไขจะข้ึนนะครับ 

  
นายภพ สุประเพียร
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ระเบียบวาระท่ี 26 เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 
 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันตามงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้  

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑแ ประเภท 
ครุภัณฑแยานพาหนะและขนสง จํานวน 1 แผนงาน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 54,700.- บาท 
(-หาหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน-) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ส านักปลัดเทศบาล  
1. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 54,700.- บาท  

(-หาหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน-) ดังนี้ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1.1  รถจักรยานยนตแ ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 คัน ราคาคันละ 54,700.- บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  54,700.- บาท (-หาหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน-) 
เหตุผล 
เนื่องจากคาใชจายดังกลาวไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางและกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้น

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และเพ่ือใหเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5  การกันเงิน ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑแที่ดิน
และสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเป็นจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งปี 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแ ประเภทครุภัณฑแยานพาหนะและขนสง (สํานักปลัดเทศบาล)
โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 7 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง              5. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล                 6. นายสุนทร สนประเสริฐ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร             7. นายไสว  สิงหแทอง 
4. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 3 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ              3. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 
2. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแ ประเภทครุภัณฑแ
ยานพาหนะและขนสง (สํานักปลัดเทศบาล) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 27 

  
ระเบียบวาระท่ี 27 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3 รายการ   
(ส านักปลัดเทศบาล) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 
 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันตามงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้  
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นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑแ ประเภท 
ครุภัณฑแโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1 แผนงาน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 586,400.- บาท 
(-หาแสนแปดหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน-) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ส านักปลัดเทศบาล  
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 3 รายการ เป็นเงิน 586,400.- บาท  

(-หาแสนแปดหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน-) ดังนี้ 
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1. กลองถายภาพ จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 50,000.- บาท  
2. โครงการติดตั้งกลองวงจรปิด (CCTV) ทั้งภายนอก และภายใน จํานวน 16 จุด เป็น

เงิน 527,400.- บาท 
3. ไมคแประกาศแบบตั้งโต฿ะ สําหรับงานประชาสัมพันธแ จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 

4,500.- บาท เป็นเงิน 9,000.- บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  586,400.- บาท (-หาแสนแปดหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน-) 
เหตุผล 
เนื่องจากคาใชจายดังกลาวไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางและกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้น

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และเพ่ือใหเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5  การกันเงิน ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑแที่ดิน
และสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเป็นจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งปี 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอทีป่ระชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแ ประเภทครุภัณฑแโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3 รายการ  
(สํานักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 5 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. นายปรีชา  สุริยา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล           5. นายมณี  กัณหา 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  
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น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 5 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ              4. นายสุนทร สนประเสริฐ 
2. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ         5. นายไสว  สิงหแทอง 
3. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแ ประเภทครุภัณฑแ
โฆษณาและเผยแพร จํานวน 3 รายการ  (สํานักปลัดเทศบาล) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 28 

  
ระเบียบวาระท่ี 28 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ส านักปลัดเทศบาล) 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 
 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันตามงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ดังนี้  

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑแ ประเภท 
ครุภัณฑแงานบานงานครัว จํานวน 1 แผนงาน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,300. - บาท  
(-หกพันสามรอยบาทถวน-) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ส านักปลัดเทศบาล  
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,300.- บาท  

(-หกพันสามรอยบาทถวน-) ดังนี้ 
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
1. เครื่องทําน้ํารอน และเย็น 3 ก฿อก จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 6,300.- บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  6,300.- บาท (-หกพันสามรอยบาทถวน-) 
เหตุผล 
เนื่องจากคาใชจายดังกลาวไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางและกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้น

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และเพ่ือใหเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคแกรปกครอง 
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 สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5  การกันเงิน ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑแ
ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเป็นจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  
ใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลา
หนึ่งปี 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอทีป่ระชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแ ประเภทครุภัณฑแงานบานงานครัว (สํานัก
ปลัดเทศบาล) โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 6 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. นายปรีชา  สุริยา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล           5. นายมณี  กัณหา 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร       6. นายไสว  สิงหแทอง 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 4 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ              3. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 
2. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ         4. นายสุนทร สนประเสริฐ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแ ประเภทครุภัณฑแ
งานบานงานครัว (สํานักปลัดเทศบาล) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 29 

  
ระเบียบวาระท่ี 29 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ (ส านักปลัดเทศบาล) 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 
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นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางธัญญมน   
ศรีผาน นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน
ตามงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑแ ประเภท ครุภัณฑแสํารวจ จํานวน 1 แผนงาน 1 
รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000.- บาท (-หกหมื่นบาทถวน-) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ส านักปลัดเทศบาล  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 60,000.- บาท (-หกหมื่นบาทถวน-) ดังนี้ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส ารวจ 
1. บันไดอลูมิเนียมแบบพาด 2 ตอน จํานวน 4 อัน ราคาอันละ 15,000.- บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  60,000.- บาท (-หกหมื่นบาทถวน-) 
เหตุผล 
เนื่องจากคาใชจายดังกลาวไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางและกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้น

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และเพ่ือใหเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5  การกันเงิน ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑแที่ดิน
และสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเป็นจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งปี 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอทีป่ระชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแ ประเภทครุภัณฑแสํารวจ (สํานักปลัดเทศบาล) 
- โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 5 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. นายปรีชา  สุริยา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล           5. นายมณี  กัณหา 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 5 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ              4. นายสุนทร สนประเสริฐ 
2. รอยตํารวจตรีกําจัด สุขจันทรแ         5. นายไสว  สิงหแทอง 
3. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแ ประเภทครุภัณฑแ
สํารวจ (สํานักปลัดเทศบาล) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 30 

  
ระเบียบวาระท่ี 30 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ  
(กองช่าง) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 
 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางธัญญมน   
ศรีผาน นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง          
(คาครุภัณฑแ) ประเภท ครุภัณฑแสํานักงาน ของกองชาง จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 
107,500.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันหารอยบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขอกันเงินงบประมาณรายจายกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      

หมวด คาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท ครุภัณฑแสํานักงาน จํานวน 2 
รายการ เป็นเงิน 107,500.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันหารอยบาทถวน) ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภณัฑ์) 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน   
 1. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเต็นทแผาใบ ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร จํานวน 4 หลังๆ ละ 

20,000.- บาท เป็นเงิน 80,000.- บาท  
2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5 ตูๆ ละ 5,500.- บาท เป็นเงิน  

27,500.- บาท  
เหตุผล 
เนื่องจากคาใชจายดังกลาวไมสามารถดําเนินการจัดซื้อและกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีความจําเป็นตองใชจายเงินเพ่ือดําเนินงานตามโครงการ
ดังกลาวตอไปอีก ดังนั้นเพ่ือใหเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น  
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 พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 วรรคแรก จึงขออนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาลตําบล
ลํานารายณแ เพื่อไวเบิกจายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่ งกอสราง ประเภทครุภัณฑแสํานักงาน จํานวน 2 
รายการ (กองชาง) โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 5 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. นายปรีชา  สุริยา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล           5. นายมณี  กัณหา 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 5 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ              4. นายสุนทร สนประเสริฐ 
2. รอยตํารวจตรีกําจัด สุขจันทรแ         5. นายไสว  สิงหแทอง 
3. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดิน 
และสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑแสํานักงาน จํานวน 2 รายการ (กองชาง) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 31 

  
ระเบียบวาระท่ี 31 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
จ านวน 8 รายการ (กองช่าง) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 
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นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท ครุภัณฑแ
คอมพิวเตอรแ ของกองชาง จํานวน 8 รายการ เป็นเงิน 278,500.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปด
พันหารอยบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขอกันเงินงบประมาณรายจายกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวด  คาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท ครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ ของกอง
ชาง จํานวน 8 รายการ เป็นเงิน 278,500.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน) 
ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภณัฑ์) 
ประเภท ครุภัณฑ์พิวเตอร์   
1. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000.- บาท เป็นเงิน 60,000.- 
บาท  

2. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแโน฿ตบุ฿ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 
เครื่องๆ ละ  22,000 บาท  

3. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแเลเซอรแ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 
(28 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 8,900.- บาท  

4. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดง
ภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท  เป็นเงิน 44,000.- บาท  

5. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแ All In One สําหรบังานประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 23,000.- บาท  

6. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 
2,500.- บาท  เป็นเงิน 10,000.- บาท  

7. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแและ
เครื่องคอมพิวเตอรแโนตบุ฿ก ตามเกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย  จํานวน 7 ชุดๆ ละ 3,800.- บาท เป็นเงิน 
26,600.- บาท 

8. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ตามเกณฑแราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ คุณลักษณะพ้ืนฐาน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 7 ชุดๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 84,000.- บาท 

เหตุผล 
เนื่องจากคาใชจายดังกลาวไมสามารถดําเนินการจัดซื้อและกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีความจําเป็นตองใชจายเงินเพ่ือดําเนินงานตามโครงการ
ดังกลาวตอไปอีก ดังนั้นเพ่ือใหเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 วรรคแรก จึงขออนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาลตําบล
ลํานารายณแ เพื่อไวเบิกจายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ จํานวน 8 
รายการ (กองชาง) โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 6 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร 
2. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ          5. นายปรีชา  สุริยา 
3. นายสุระพล  ออนละมูล           6. นายมณี  กัณหา 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 4 เสียง ไดแก 
1. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ         4. นายสุนทร สนประเสริฐ 
2. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ                    5. นายไสว  สิงหแทอง 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดิน 
และสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ จํานวน 8 รายการ (กองชาง) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 32 

  
ระเบียบวาระท่ี 32 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ (กองช่าง) 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท  
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 ครุภัณฑแอ่ืนๆ ของกองชาง  จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถวน) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขอกันเงินงบประมาณรายจายกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวด คาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท ครุภัณฑแอ่ืนๆ จํานวน 1 รายการ  
เป็นเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถวน) ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภณัฑ์) 
ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืนๆ    
1. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อกระเชาไฟเบอรแกลาส ประจํารถกระเชาไฟฟูา หมายเลขทะเบียน 

81-5562 ลพบุรี จํานวน 1 ชุดๆ ละ 30,000.- บาท 
เหตุผล 

เนื่องจากคาใชจายดังกลาวไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางและกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีความจําเป็นตองใชจายเงินเพ่ือดําเนินงานตามโครงการ
ดังกลาวตอไปอีก ดังนั้นเพ่ือใหเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 วรรคแรก จึงขออนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาลตําบล
ลํานารายณแ เพื่อไวเบิกจายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑแอ่ืนๆ (กองชาง) โปรดยกมือ
ครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณี
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่ งกอสราง 
ประเภทครุภัณฑแอ่ืนๆ (กองชาง) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 33 
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ระเบียบวาระท่ี 33 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
จ านวน 4 รายการ (กองช่าง) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน  ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท 
ครุภัณฑแกอสราง ของกองชาง  จํานวน 4 รายการ เป็นเงิน 41,500.-บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหา
รอยบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขอกันเงินงบประมาณรายจายกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวด คาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท ครุภัณฑแกอสร าง จํานวน 4 
รายการ เป็นเงิน 41,500.-บาท  (สี่หมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวน) ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภณัฑ์) 
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    
1. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อรอก ขนาด 2 ตัน จํานวน 1 ชุดๆ ละ 12,500.- บาท  
2. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 21,000.- บาท  
3. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิยางมะตอย จํานวน 1 ชุดๆ ละ 3,000.- บาท  
4. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อรถเข็นลอยางอเนกประสงคแ จํานวน 2 คันๆ ละ 2,500.- บาท 

เป็นเงิน 5,000.- บาท  
เหตุผล 
เนื่องจากคาใชจายดังกลาวไมสามารถดําเนินการจัดซื้อและกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีความจําเป็นตองใชจายเงินเพ่ือดําเนินงานตามโครงการ
ดังกลาวตอไปอีก ดังนั้นเพ่ือใหเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 วรรคแรก จึงขออนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาลตําบล
ลํานารายณแ เพื่อไวเบิกจายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑแกอสราง จํานวน 4 รายการ 
(กองชาง) โปรดยกมือครับ 

 
 



-107- 
 

น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณี
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทครุภัณฑแกอสราง จํานวน 4 รายการ (กองชาง) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 34 

  
ระเบียบวาระท่ี 34 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ จ านวน 3 รายการ  
(กองช่าง) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน  ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท ครุภัณฑแ
สํารวจ ของกองชาง  จํานวน 3 รายการ เป็นเงิน 43,000.- บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถวน) โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขอกันเงินงบประมาณรายจายกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวด คาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท ครุภัณฑแสํารวจ จํานวน 3 
รายการ เป็นเงิน 43,000.- บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถวน) ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภณัฑ์) 
ประเภท ครุภัณฑ์ส ารวจ    
1. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อกลองระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา จํานวน 1 ชุดๆ ละ 

34,000.- บาท   
2. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อไมวัดระดับ (ไมสตาฟฟอลูมิเนียม) แบบชัก จํานวน 1 อันๆ ละ 

3,000.- บาท  
3. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อลอวัดระยะทาง จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 6,000.- บาท 
เหตุผล 
เนื่องจากคาใชจายดังกลาวไมสามารถดําเนินการจัดซื้อและกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีความจําเป็นตองใชจายเงินเพ่ือดําเนินงานตามโครงการ
ดังกลาวตอไปอีก ดังนั้นเพ่ือใหเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น  
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 พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 วรรคแรก จึงขออนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาลตําบล
ลํานารายณแ เพื่อไวเบิกจายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพื่อพิจารณาตอไป 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑแสํารวจ จํานวน 3 รายการ 
(กองชาง) โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 9 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. นายสุนทร สนประเสริฐ 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายไสว  สิงหแทอง  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา               

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 1 เสียง ไดแก 
1. รอยตํารวจตรีกําจัด สุขจันทรแ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดิน 
และสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑแสํารวจ จํานวน 3 รายการ (กองชาง) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 35 

  
ระเบียบวาระท่ี 35 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 
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นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท 
ครุภัณฑแไฟฟูาและวิทยุ ของกองชาง จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,000.-บาท (หนึ่งหมื่น 
สองพันบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขอกันเงินงบประมาณรายจายกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวด คาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท ครุภัณฑแไฟฟูาและวิทยุ จํานวน 1 
รายการ เป็นเงิน 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภณัฑ์) 
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ   
1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดกระแสไฟฟูา จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 4,000.- บาท 

เป็นเงิน 12,000.- บาท   
เหตุผล 
เนื่องจากคาใชจายดังกลาวไมสามารถดําเนินการจัดซื้อและกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีความจําเป็นตองใชจายเงินเพ่ือดําเนินงานตามโครงการ
ดังกลาวตอไปอีก ดังนั้นเพ่ือใหเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 วรรคแรก จึงขออนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาลตําบล
ลํานารายณแ เพื่อไวเบิกจายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบญัตติ
ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีเสนอขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสรางประเภทครุภัณฑแไฟฟูาและวิทยุ (กองชาง)  
โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 6 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. นายปรีชา  สุริยา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล           5. นายมณี  กัณหา 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร       6. นายไสว  สิงหแทอง 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 4 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ              3. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 
2. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ         4. นายสุนทร สนประเสริฐ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดิน 
และสิ่งกอสรางประเภทครุภัณฑแไฟฟูาและวิทยุ (กองชาง) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 36 

  
ระเบียบวาระท่ี 36 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
จ านวน 2 โครงการ (กองช่าง) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค ของกองชาง จํานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 197,700.- บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่น
เจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขอกันเงินงบประมาณรายจายกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวด คาครุภัณฑแท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2 โครงการ 
เป็นเงิน 197,700.- บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน) ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
1. เพ่ือจายเป็นคาโครงการปรับปรุงซอมแซมศาลาหนาอางเก็บน้ํานิคม หมูที่ 4 ตําบลชัย

นารายณแ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี งบประมาณ 97,700.- บาท 
2. เพ่ือจายเป็นคาโครงการปรับปรุงทางเทาเป็นถนน คสล. (หลงัปูายไฟวิ่ง) หมูที่ 5 ตําบลลาํ

นารายณแ  อําเภอชัยบาดาล จงัหวัดลพบุรี งบประมาณ 100,000.- บาท  
เหตุผล 
เนื่องจากคาใชจายดังกลาวไมสามารถดําเนินการจัดจางและกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีความจําเป็นตองใชจายเงินเพ่ือดําเนินงานตามโครงการ
ดังกลาวตอไปอีก ดังนั้นเพ่ือใหเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 วรรคแรก จึงขออนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาลตําบล 
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 ลํานารายณแ เพื่อไวเบิกจายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 
2 โครงการ (กองชาง) 
- โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณี
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2 โครงการ (กองชาง) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 37 

  
ระเบียบวาระท่ี 37 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  (กองช่าง) 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน  ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท ครุภัณฑแ
กอสราง ของกองชาง จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 57,000.- บาท (หาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขอกันเงินงบประมาณรายจายกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวด คาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑแ) ประเภท ครุภัณฑแกอสราง จํานวน 1 
รายการ เป็นเงิน 57,000.- บาท (หาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภณัฑ์) 
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    
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 1. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนตแ ขนาด 11.5 นิ้ว จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 
9,500.- บาท  เป็นเงิน 57,000.- บาท 

เหตุผล 
เนื่องจากคาใชจายดังกลาวไมสามารถดําเนินการจัดซื้อและกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีความจําเป็นตองใชจายเงินเพ่ือดําเนินงานตามโครงการ
ดังกลาวตอไปอีก ดังนั้นเพ่ือใหเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 วรรคแรก จึงขออนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาลตําบล
ลํานารายณแ เพื่อไวเบิกจายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ 
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑแกอสราง (กองชาง)  
โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 5 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. นายปรีชา  สุริยา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล           5. นายมณี  กัณหา 
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 5 เสียง ไดแก 
1. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ              4. นายสุนทร สนประเสริฐ 
2. รอยตํารวจตรีกําจัด สุขจันทรแ         5. นายไสว  สิงหแทอง 
3. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดิน 
และสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑแกอสราง (กองชาง) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 38 
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ระเบียบวาระท่ี 38 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ  (กองสาธารณสุข) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2563 
กรณีที่ ยั งมิ ไดกอหนี้ ผู ก พัน ในหมวดคาที่ ดินและสิ่ งกอสร าง  ของกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
กันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จํานวน 3 รายการ เป็นเงิน 8,300,00๐.- บาท (แปดลานสามแสนบาทถวน) ดังนี้  
1. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภท คาออกแบบ คาควบคุมงาน ที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคล 
ภายนอกเพ่ือใหไดมา ซึ่งสิ่งกอสราง โครงการจางออกแบบหรือควบคุมงาน เป็นเงิน 
1,000,000.- บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 

2. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและ
สิ่งกอสราง คาครุภัณฑแ ประเภท ครุภัณฑแยานพาหนะและขนสง รถพยาบาล(รถตู) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตแสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตตแ จํานวน 
1 คัน  จํานวนเงิน 2,500,000 บาท   

3. แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดคาครุภัณฑแที่ดิน
และสิ่งกอสราง  คาครุภัณฑแ ประเภท ครุภัณฑแยานพาหนะและขนสง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 
ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตแสูงสุดไมต่ํากวา 
170 กิโลวัตตแ แบบอัดทาย จํานวน 2คันๆละ 2,400,000 บาท เป็นเงิน 4,800,000 บาท  

เหตุผล 
เนื่องจากงบประมาณรายจายดังกลาวขางตนไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  

และกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ไดทัน และมีความจําเป็นจะตองใชจาย
งบประมาณดังกลาว จึงขอเสนอญัตตินี้  เ พ่ือใหสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติใหกันเงิน
งบประมาณดังกลาวไวเพ่ือดําเนินการตอไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน ขอ ๕๙ วรรคแรก 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบญัตติขอ
อนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดิน
และสิ่งกอสราง จํานวน 3 รายการ (กองสาธารณสุข) โปรดยกมือครับ 
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น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณี
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง 
จํานวน 3 รายการ  (กองสาธารณสุข) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 39 

  
ระเบียบวาระท่ี 39 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (กองสาธารณสุข) 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
กันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวดคาครุภัณฑแที่ดิน 
และสิ่งกอสราง คาครุภัณฑแ ประเภท ครุภัณฑแสํานักงาน ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 3 ตู 
ราคาตูละ 5,500 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท  

เหตุผล 
เนื่องจากงบประมาณรายจายดังกลาวขางตนไมสามารถดําเนินการจัดซื้อ และกอหนี้

ผูกพันไวกอนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ไดทัน และมีความจําเป็นจะตองใชจายงบประมาณ
ดังกลาว  จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือใหสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติใหกันเงินงบประมาณดังกลาว
ไวเพ่ือดําเนินการตอไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
หมวด ๕ การกันเงิน  ขอ ๕๙ วรรคแรก 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพื่อพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ 
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ .2563 หมวดค าครุภัณฑแที่ ดิ นและสิ่ ง กอสร า ง  ประเภทครุ ภัณฑแสํ านั กงาน  
(กองสาธารณสุข) โปรดยกมือครับ 
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น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 6 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง         4. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร 
2. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ          5. นายปรีชา  สุริยา 
3. นายสุระพล  ออนละมูล           6. นายมณี  กัณหา 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไมมีคะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ  

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 4 เสียง ไดแก 
1. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ         4. นายสุนทร สนประเสริฐ 
2. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ                    5. นายไสว  สิงหแทอง 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดิน 
และสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑแสํานักงาน (กองสาธารณสุข) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 40 

  
ระเบียบวาระท่ี 40 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์ (กองสาธารณสุข) 
  

นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางธัญญมน   
ศรีผาน นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจาย กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
กันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและ
สิ่งกอสราง คาครุภัณฑแ ประเภท ครุภัณฑแการแพทยแ  สําหรับงานบริการแพทยแฉุกเฉิน  ดังนี้ 

1.1 รถเข็นฉุกเฉิน แบบปรับนั่ง-นอน(Stretcher) จํานวน  1  ชุด ในวงเงิน 45,000 บาท  
1.2 อุปกรณแเคลื่อนยายผูปุวย (แผนเคลื่อนยายผูปุวย ปลอกรองคอ พรอมหมอน

ประคองศรีษะ) จํานวน 1 ชุด ในวงเงิน  12,500 บาท  
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 1.3 เกาอ้ีเคลื่อนยายผูปุวยจากทางชันหรือที่สูง จํานวน 1 ชุด ในวงเงิน 12,000 บาท  
1.4 เปลสนามชนิดแยกสวนได(เปลตัก)  จํานวน  1 ชุด ในวงเงิน 13,000 บาท 
1.5 เครื่องเฝูาติดตามสัญญาณชีพ(Vital signs Monitor) จํานวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 

52,000 บาท  
1.6 เครื่องดูดเสมหะแบบพกพา(มีแบตเตอรแรี่ในตัว) จํานวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 

14,700 บาท  
1.7 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบเข็ม สําหรับติดผนัง จํานวน  1 เครื่อง ในวงเงิน 

7,500 บาท  
1.8 สัญญาณไฟวับวาบ 2 ราง (หนา-หลัง) จํานวน 2 ชุดในวงเงิน 42,000 บาท 

ประกอบดวย 
1.9 กระเปายา (กระเปายาใสอุปกรณแทําแผล) จํานวน 1 ชุด ในวงเงิน 7,500 บาท   
รวมกันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 รายการ รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 206,200.- บาท (สองแสนหกพันสองรอยบาทถวน)  
เหตุผล 
เนื่องจากงบประมาณรายจายดังกลาวขางตนไมสามารถดําเนินการจัดซื้อ และกอหนี้

ผูกพันไวกอนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ไดทัน และมีความจําเป็นจะตองใชจายงบประมาณ
ดังกลาว จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อใหสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติใหกันเงินงบประมาณดังกลาวไว
เพ่ือดําเนินการตอไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
หมวด ๕ การกันเงิน ขอ ๕๙ วรรคแรก 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ 
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ .2563 หมวดค าครุภัณฑแที่ ดิ นและสิ่ งกอสร า ง  ประเภทครุภัณฑแการแพทยแ  
(กองสาธารณสุข) โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณี
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทครุภัณฑแการแพทยแ (กองสาธารณสุข) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 41 
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ระเบียบวาระท่ี 41 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์ (กองสาธารณสุข) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
กันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑแ ประเภท ครุภัณฑแการแพทยแ 
สําหรับงานทันตกรรม ดังนี้ 

1.1 เครื่องปั่นอมัลกัม จํานวน  1 เครื่อง ในวงเงิน  10,000 บาท 
1.2 เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน จํานวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 12,000 บาท 
รวมกันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น  22,000.- บาท (สองหมื่นสองพันบาทถวน)  
เหตุผล 
เนื่องจากงบประมาณรายจายดังกลาวขางตนไมสามารถดําเนินการจัดซื้อ และกอหนี้

ผูกพันไวกอนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ไดทัน และมีความจําเป็นจะตองใชจายงบประมาณ
ดังกลาว จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อใหสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติใหกันเงินงบประมาณดังกลาวไว
เพ่ือดําเนินการตอไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
หมวด ๕ การกันเงิน  ขอ ๕๙ วรรคแรก 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ 
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ .2563 หมวดค าครุภัณฑแที่ ดิ นและสิ่ งกอสร า ง  ประเภทครุภัณฑแการแพทยแ  
(กองสาธารณสุข) โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลมีติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณี 
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทครุภัณฑแการแพทยแ (กองสาธารณสุข) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 42 

  
ระเบียบวาระท่ี 42 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองสาธารณสุข) 
  

นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางธัญญมน   
ศรีผาน นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย 
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
กันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดคาครุภัณฑแที่ดิน 
และสิ่งกอสราง คาครุภัณฑแ ประเภท ครุภัณฑแกอสราง รถเข็น 2 ลอ จํานวน 20 คัน ราคาคัน
ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท 

รวมกันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ไปตั้งจายเป็นรายการใหม 1 
รายการ เป็นงินทั้งสิ้น  50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)  

เหตุผล 
เนื่องจากงบประมาณรายจายดังกลาวขางตนไมสามารถดําเนินการจัดซื้อ และกอหนี้

ผูกพันไวกอนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ไดทนั และมีความจําเป็นจะตองใชจายงบประมาณ
ดังกลาว จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อใหสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติใหกันเงินงบประมาณดังกลาวไว
เพ่ือดําเนินการตอไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
หมวด ๕ การกันเงิน  ขอ ๕๙ วรรคแรก 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามที่ 
ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑแกอสราง (กองสาธารณสุข) 
โปรดยกมือครับ 
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น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณี
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทครุภัณฑแกอสราง (กองสาธารณสุข) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 43 

  
ระเบียบวาระท่ี 43 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ จ านวน 11 รายการ  
(กองการศึกษา) 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอเสนอญัตติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย ประจําปี
งบประมาณ 2563 กองการศึกษาโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
กันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันตามงบประมาณรายจาย  ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563   
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงิน 199,500.- บาท (หนึ่งแสน 

เก้าหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
1. เครื่องคอมพิวเตอรแสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)     

ราคา 17,000.- บาท จํานวน 3 เครื่อง งบประมาณ 51,000.- บาท 
2. เครื่องคอมพิวเตอรแโนตบุ฿ก  สําหรับงานประมวลผล  * ราคา 22,000.- บาท 

จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชสําหรับรองรับสารสนเทศเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และงานวิชาการในการ
นําเสนอผลงาน การเขาฝึกอบรมที่ตองใชคอมพิวเตอรแการบันทึกขอมูลนอกสถานที่   

3. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 5 ชุด                
ราคา 12,000.-บาทตอชุด เพ่ือรองรับระบบปฏิบัติการ Microsoft office ใหมีการใชงานได
นานขึ้นและมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย รวมเป็นเงิน 60,000.-บาท 

4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแและเครื่องคอมพิวเตอรแ
โน฿ตบุ฿ก แบบสิทธิการใช งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 
ราคา 3,800 บาทตอชุด จํานวน 5 ชุด รวมเป็นเงิน 19,000.- บาท 

5. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จํานวน 3 เครื่อง เป็นเงิน         
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 7,500.-  บาท  
6. เครื่องพิมพแ Multifunction เลเซอรแหรือ LED ขาวดํา ราคา 10,000.- บาท จํานวน 

1 เครื่อง  
7. เครื่องพิมพแ Multifunction เลเซอรแ หรือ LED สี ราคา 15,000.- บาท จํานวน 2 

เครื่อง เป็นเงิน 30,000.- บาท  
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พัน

บาทถ้วน) 
เครื่องดูดฝุุน ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 14,000.- บาท 
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 854,000.- บาท  

(แปดแสนห้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตแสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตตแ ขับเคลื่อน 2 ลอ จํานวน 1 คัน ราคา 854,000.- บาท 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 36,0๐๐.-บาท (สามหม่ืนหก

พันบาทถ้วน) 
เครื่องซักผา แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม ราคา 18,000.- บาท จํานวน 2 เครื่อง 

รวมเป็นเงิน 36,000.- บาท 
รวมขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันเป็นเงินทั้งสิ้น 1,103,500.- บาท  

(หนึ่งลานหนึ่งแสนสามพันหารอยบาทถวน) 
เหตุผล 
เนื่องจากคาใชจายดังกลาวไมสามารถดําเนินการจัดซื้อและกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ และมีความจําเป็นตองใชจายเงินดังกลาวอีกในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ดังนั้นเพ่ือใหเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น   
พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 วรรคแรกในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑแที่ดิน
และสิ่ งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเป็นจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  
ใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลา
หนึ่งปี 

จึงนําเสนอญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ เพ่ือพิจารณาตอไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- ผมขออนุญาตหารือ ตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอมา เรื่องรถจักรยานยนตแ กองการศึกษา 
ทานนายกเทศมนตรีตองถอนกันเงินออกไปกอนหรือไมครับ เพราะวาเสนอเขามาแลวคือถอน
กันเงินเฉพาะเรื่องนี้ เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ในญัตติที่ขอกันเงินในระเบียบวาระที่  43 ดิฉันขอกันเงิน จํานวน 
1,103,500.- บาท และขอถอนรถจักรยานยนตแ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรแอัตโนมัติ จํานวน 2 
คัน ราคาคันละ 51,900.- บาท รวมเป็นเงิน 103,800.- บาท ออกนะคะเพ่ือไมใหมีการกัน
เงิน ขอบคุณคะ 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ผมจะขอมติในเรื่องที่ทานนายกเทศมนตรีขอถอนกันเงินกอนนะครับ เพราะวาบรรจุเขา
มาแลวก็ตองขอถอนกันเงินและขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลวาใหถอนหรือไม อันนี้เป็น
ตามระเบียบไปกอนนะครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีขอถอนกันเงินรถจักรยานยนตแ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียรแอัตโนมัติ จํานวน 2 คัน ราคาคันละ 51 ,900.- บาท รวมเป็นเงิน 
103,800.- บาท เนื่องจากวาที่ประชุมสภาเทศบาลไมไดอนุมัติ ทานใหเห็นชอบใหทาน
นายกเทศมนตรีถอนกันเงิน โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกมีมติเป็นเอกฉันทแเห็นชอบใหถอนกันเงินรถจักรยานยนตแ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรแ
อัตโนมัติ จํานวน 2 คัน ราคาคันละ 51,900.- บาท รวมเป็นเงิน 103,800.- บาท 
- ตอนนี้จะเหลือในสวนที่กันเงินท่ีไมมีรถจักรยานยนตแนะครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไมครับ 
- ไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาแหงนี้สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบญัตติขอ
อนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑแ จํานวน 10 รายการ (กองการศึกษา) โปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพยแ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ไดแก 
1. นายชาญทรัพยแ  แยมเรือง          6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  ออนละมูล             7. รอยตํารวจตรีกําจดั สุขจันทรแ  
3. รอยตํารวจตรีชูชาติ  เดชพร         8. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทรแนิตยแ             9. นายไสว  สิงหแทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                10. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณี
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑแที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทครุภัณฑแ จํานวน 10 รายการ (กองการศึกษา) 
- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 44 

  
ระเบียบวาระท่ี 44 เรื่องอ่ืนๆ 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไมครับ 
- เชิญทานไสว สิงหแทอง ครับ 
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นายไสว สิงหแทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายไสว สิงหแทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 
2 เรื่องถนนคนเดินพ่ีนองชาว หมูที่ 3 ตําบลลํานารายณแ ฝากใหผมมาพูดในที่ประชุมสภา
เทศบาลแหงนี้ครับ เกี่ยวกับฟุตบาทถนนคนเดินดานหลังฟุตบาทรูสึกวารกมากเลยยิ่งตามแผง
รั้วยาวไปเลยนะครับ มีวัชพืชพันรั้วตลอดแนวโดยเฉพาะตนพุทรา ตนเฟ่ืองฟูา ไมไดรับการ
ตกแตงเลย ไมสวยงามปลอยใหเป็นพุมสูงและใหญ เทาที่ผมเห็นมีอยู 1 จุด ซึ่งมีขยะใบไม  
กิ่งไมไปกองเอาไวโดยไมไดไปเก็บไปทิ้งเลย ซึ่งทําใหฟุตบาทถนนคนเดินสกปรก ไมสะอาด 
มองดูแลวไมสวยงาม เพราะฉะนั้นแลวผมจึงเรียนมายังทานประธานผานไปยังทานผูบริหาร
เพ่ือไดสงพนักงานไปดูแลใหกับถนนคนเดินแหงนี้ดวยครับ ผมก็มีเรื่องชี้แจงใหทานประธาน
และทานผูบริหารไดทราบเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานไสว สิงหแทอง ครับ 
- สมาชิกสภาทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไมครับ จะไดใหทานนายกเทศมนตรีตอบทีเดียว 
- ไมมีนะครับ 
- เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผาน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ ดิฉันนางธัญญมน ศรีผาน นายกเทศมนตรี
ตําบลลํานารายณแ ขอขอบคุณที่ใหคําแนะนํากับเรานะคะบนฟุตบาทบางจุดเราก็ทําความ
สะอาด บางจุดพนักงานที่ดรอปไปเพราะวาเราโดนรองเรียนเรื่องไปตัดตนไม เขาคิดวาเราตัด
ตนไมแลวเอาไปขายเรื่องนี้ก็ยังไมจบนะคะ เพราะฉะนั้นพนักงานก็เลยไมมีใครอยากไปทํา 
สวนบนรั้วของรถไฟรั้วเป็นของรถไฟพอเราไปทําตองขออนุญาตรถไฟทุกครั้ง เพราะรถไฟกั้น
ขึ้นมาแบบไมใหเราขามเพ่ือความปลอดภัยแตวามีบางสวนที่รถไฟเปิดชองใหขามนะคะ แตถา
ตรงนั้นมีอุบัติเหตุรถไฟอาจจะไมรับผิดชอบเพราะวาเขาทําเพ่ือความปลอดภัยของเราทุกคน 
อันสุดทายที่อยากจะบอกคือถนนคนเดินเวลาเราเชาพ้ืนที่ของรถไฟ รถไฟเขียนเป็นคาทําความ
สะอาดจริงๆแลวรถไฟตองเป็นคนทําความสะอาดเดี๋ยวดิฉันจะขอเขาไปคุยกับรถไฟดวย ตรงนี้
เราไมไดปลอยปะละเลยแตพอพนักงานโดนรองเรียนเขาก็ไมคอยอยากทําตรงไหนที่เขาโดน
รองเขาก็ไมอยากทํา แตเราก็พยายามบอกใหไปทําแตเขาก็มีความกังวล บอกใหไปตัดหญาเขา
ก็ไปแตวาเขาก็กังวล จริงๆแลวตนไมสวนใหญที่เราตัดจะไปทิ้งที่เขาหินกลิ้งนะคะ ดิฉันขอ
อนุญาตพูดตอนะคะทานประธานโครงการตางที่ดิฉันเสนอมาเราก็ไมไดทําตามใจตนเองหรอก
มันไมมีอะไรที่เราจะตองทําตามใจตนเอง แตวาเราขึ้นมาบริหารบานเมืองเราก็จะมองเป็นภาพ
กวางอาจจะถูกใจบางไมถูกใจบางเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะเหมือนกับวาเราเหมือนเดินขนานกัน
การเดินขนานกันก็ดีนะคะเป็นการชวยกันตรวจสอบ เราไมไดคิดวามันจะเป็นอยางอ่ืนแตถาเรา
ชวยตรวจสอบอยางไมมีอคติก็โอเค ตัวนายกฯเองก็จริงๆแลวไมไดมีอะไรนะคะแตก็พยายามจะ
ไมพูดถึงในสวนที่ใครมองเราหรือพูดวาเราเป็นภาพลบ อีกอันนึงดิฉันขออนุญาตทานประธาน
วาถามีอะไรสามารถบอกไดเราก็ยินดีรับฟังจะเขียนเป็นคํารองก็ได สุดทายแลวชีวิตคนเรามันก็
ไมมีใครอยูถึง 100 ปี ซักคนหนึ่ง คนที่กลาแกรงสุดๆก็จะตายไปกอนทั้งนั้น ฝากไวเลยวา
เทศบาลตําบลลํานารายณแเป็นของทุกคนไมไดเป็นของนายกจั๋ม ดิฉันขึ้นมาแคบริหารงานเรา
ตางคนตางอาจจะมีความคิดไมตรงกันบางเป็นเรื่องปกตินะคะ แตดิฉันอยากจะฝากบอกวาทุก
คนก็นาจะมีความคิดเหมือนๆกันที่อยากจะพัฒนาบานเมือง แตละคนก็เป็นครูหนูมาอยางทาน
อาจารยแถนอม ศรีจันทรแนิตยแ อยางผูใหญหลายคน ลุงผูใหญไสว สิงหแทอง เป็นเพ่ือนกับพอหนู 
ก็เหมือนครูหนูแหละคะ อยางนาจํากัด สุขจันทรแ หนูก็อยูมานานแลวหนูก็รูจักตั้งแตเป็นตํารวจ 
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 นาชาติก็เหมือนกัน คนไหนที่หนูรูจัก หนูก็ไมเคยคิดอะไรจริงๆ แตวาถามันมีรอยเล็กๆขึ้นมา
หนูก็ไมคอยกลาที่จะเขาไปใกลหรอก ไมอยากใหเกิดความที่คิดไมดีกับตัวนายกฯมันเหมือนกับ
ความไมสบายใจ เรียนทานประธานสภาเทศบาลนะคะมีอะไรจะเขียนเป็นคํารองฝากมาไดเรา
ยินดีนะคะ ถือวาเรามีแนวคิดเหมือนกันคือจะพัฒนาเทศบาลตําบลลํานารายณแโดยที่เราไม
ทุจริตไมคอรัปชั่นแลวเราไมรับเหมาแลวเราไมรับเปอรแเซนตแนะคะ ดิฉันก็ฝากสภาฯไวแตเพียง
เทานี้ โครงการไหนที่อนุมัติใหเราก็ขอขอบคุณ โครงการไหนที่ไมอนุมัติคนที่จะโดนตอวาก็คือ
นายกฯ จริงๆแลวสวนใหญพนักงานตองการเครื่องมือที่จะไปทํางานบางทีเราไมมีเครื่องมือเรา
ก็ไมสามารถที่จะทํางานใหได สุดทายดิฉันตองขอบคุณก็คือขาราชการ พนักงาน ที่นั่งขางนี้คะ 
เป็นมือทํางานและเป็นคนทําขอมูลนี้ใหกับเรา รวมทั้งทานรองนายกเทศมนตรี 2 ทาน  
และทานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตลอดจนทุกๆคนแมกระท่ังสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนในที่นี้
เลยนะคะ และคนที่ไมอยูก็เหมือนกันก็ไมเป็นไร มีอะไรก็ชวยกันนะคะบานเรา ขอใหทุกอยาง
เดินขนานกันไปแตวาจะชวยกันตรวจสอบก็เป็นการดีจะมาชวยรวมกันก็เป็นการดีเพ่ือความสุข
ของประชาชนชาวลํานารายณแ ขอบคุณคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ 
- วันนี้ก็ดําเนินการประชุมมาจนครบระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลวนะครับ ผมตอง
ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานที่ เสียสละเวลามาประชุม ขอบคุณทาน
นายกเทศมนตรีที่ไดเสนอโครงการดีๆตางๆเพ่ือประชาชนของเทศบาลตําบลลํานารายณแ 
สุดทายนี้ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน และทานคณะผูบริหาร ทาน
นายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี ทานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ขาราชการทุกทาน 
ผมขอปิดการประชุมครับ 

  
ปิดประชุมเวลา   19.45   น. 
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   ( ลงชื่อ ) ............................................................... บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
        (  นางสาวกนกวรรณ  ขันธุปัทมแ  )  
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
         (  นางสาวละเมียด  ออมทรัพยแ  ) 
 
  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลถูกต้อง
แล้ว เมื่อวันที่  10  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563   
 
   ( ลงชื่อ ) รอยตํารวจตรี........................................... ประธานกรรมการ 
      (  ชูชาติ     เดชพร  ) 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
             (  นายปรีชา  เพ็ญสุรยิา  ) 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ   
                (  นายมณี   กัณหา  ) 
  สภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล เม่ือวันที่  7 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
            ( ลงชื่อ ) ............................................................ รองประธานสภาเทศบาลตําบลลํานารายณแ 
         (  นายชาญทรัพยแ แยมเรือง  ) 

  
 


