
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันพฤหัสบดีที่ 13  สิงหาคม 2563   เวลา  13.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ ชั้น 3 

 
ผู้มาประชุม 
 1. นายภพ   สุประเพียร ประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
 2. นายชาญทรัพย์  แย้มเรือง รองประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
 3.  นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล  

4. ร้อยต ารวจตรีก าจัด สุขจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. ร้อยต ารวจตรีชูชาต ิ เดชพร  สมาชิกสภาเทศบาล  
 6. นายสุระพล  อ่อนละมูล สมาชิกสภาเทศบาล   
 7. นายสุนทร  สนประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  
 9. นายไสว   สิงห์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  
 10. นายมณ ี  กัณหา  สมาชิกสภาเทศบาล  
 11. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา สมาชิกสภาเทศบาล  
 12. นายสาโรจน ์  รักงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  
 13. นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางธัญญมน  ศรีผ่าน  นายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ 
 2. นายไพบูลย์  สีหพันธ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ 
 3. นายประทีป  วิมลอนุพงษ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ 
 4. พลเรือตรีธานินทร์ แจ่มผล  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
 5. นางสาวสุภาพร  ขจรเงิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
 6. นางสาวนิศาชล  กิ้วลาดแยง รก.ปลัดเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
 7. นายสหพัฒน์  พลอยเพ็ชร ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 8. นางรุจ ี   กันแต่ง  รก.ผู้อ านวยการกองคลัง 
 9. นายอภิวัฒน ์  ศรีชมภู  รก.ผู้อ านวยการกองช่าง 
 10. จ่าเอกสมพร  ปลื้มมะลัง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
 11. จ่าเอกยงยุทธ์  กลิ่นเทศ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 12. นางสาวกัญญาณัฐ ด้วงชนะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 13. นายอโนทัย  นุ่นแก้ว  นายช่างโยธาช านาญงาน 
 14. นายวัชรพงศ์  พัฒนพันธ์ชัย นายช่างเขียนแบบช านาญงาน 
 15. นายวัฒนา  ฉิมช้าง  นักการ 
 16. นายเอกชัย  สังข์รุ่ง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
 17. นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
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เริ่มประชุม  13.00  น. 
 

น.ส.ละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
เทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ท่านรองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ 
- ก่อนที่จะด าเนินการประชุมตามหัวข้อประชุม กระผมใคร่ขอให้ท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กรุณายืนขึ้น และกล่าวตามกระผม ดังนี้ 
“ เราคนไทย ต้องจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบ ของกฎหมาย ยึดหลักความสงบ สันติ รู้รักสามัคคี เพื่อความม่ันคงของประเทศชาติ 
สืบไป ” 
- ขอบคุณมากครับ เชิญนั่งครับ  
- วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี  พ.ศ .  2563  
โดยจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระทั้งหมด 11 วาระ ตามที่ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านได้รับไปแล้ว และส่งให้คณะท่านผู้บริหาร กระผมจะด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระไปนะครับ 

  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ไม่มีนะครับ 

  
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติม เชิญครับ 
- เชิญท่านชาญทรัพย์ แย้มเรือง ครับ 

  
นายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ขอแก้ไขถ้อยค าที่กระผมอภิปรายไปนะครับ หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 5 “ระหว่างที่ประชุม 
มีข้อความมาหาผมว่าขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานของเทศบาลช่วยไปตัดหญ้าสวนสุขภาพ 
บริเวณหลังสถานีย่อยทางรถไฟให้หน่อยครับ ก็ฝากท่านรองนายกเทศมนตรีด้วยนะครับ วันนี้
ที่ผ่านมาผมเห็นการท างานของผู้บริหารแล้ว และเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน ผมได้ติดตามในการ 
ลงพื้นที่ภาคสนามก็เป็นเรื่องท่ีมีความสุข” ตัดค าว่าความสุขออกและเปลี่ยนเป็นเรื่องที่ดีครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไขเกี่ยวกับญัตตินี้ เชิญครับ 
- ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน  
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563  
โปรดยกมือขึ้นครับ 
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นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงรับรอง 11 เสียง ได้แก่ 
1. นายชาญทรัพย์  แย้มเรือง               7. ร้อยต ารวจตรีก าจัด สุขจันทร์ 
2. นายสุระพล  อ่อนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. ร้อยต ารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์                10. นายไสว  สิงห์ทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     11. นายสาโรจน์ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3  
 

  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป  
เชิญครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผ่าน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ดิฉันนางธัญญมน ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ ขอเสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีค าแถลงงบประมาณบันทึก
หลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
วันนี้ก็เป็นวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ดิฉันนางธัญญมน ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีต าบล 
ล านารายณ์ ขอเสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
- ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลล านารายณ์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ อีกครั้ งหนึ่ ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้  
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลล านารายณ์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน  
ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง        

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เทศบาลต าบลล านารายณ์มี
สถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 258,504,306.08 บาท    
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 186,459,008.23 บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 59,716,811.19 บาท    
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน - โครงการ  

รวม   -   บาท       
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  9  โครงการ รวม 

10,758,030.00 บาท 
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 1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน   -   บาท 
 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

(1) รายรับจริง จ านวน 85,616,755.64 บาท ประกอบด้วย    
หมวดภาษีอากร                จ านวน     1,898,732.08     บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    จ านวน     1,805,144.60     บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จ านวน     1,539,157.35     บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน       231,072.00     บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       จ านวน         92,120.50     บาท   
หมวดรายได้จากทุน                จ านวน         -             บาท 
หมวดภาษีจัดสรร        จ านวน  44,705,215.11     บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       จ านวน  35,345,314.00     บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 89,408.00 บาท 
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 48,094,253.97 บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง  จ านวน          13,221,525.79 บาท 
งบบุคลากร  จ านวน          18,176,355.09 บาท  
งบด าเนินงาน  จ านวน          14,027,473.09 บาท  
งบลงทุน  จ านวน               217,700.00 บาท  
งบรายจ่ายอื่น จ านวน            -  บาท  

งบเงินอุดหนุน จ านวน  2,451,200.00 บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 87,308.00  บาท 

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน  -  บาท     
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  -  บาท 
 

3. งบเฉพาะการ          
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลล านารายณ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563    
 รายรับจริง   จ านวน           8,196,457.21  บาท
 รายจ่ายจริง   จ านวน   2,317,074.81  บาท
 ก าไรสะสม   จ านวน         -    บาท
 เงินสะสม   จ านวน         -    บาท
 ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน         -    บาท 

 กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จ านวน          33,051,128.75 บาท
 ยืมเงินสะสมจากเทศบาล  จ านวน                  -                      บาท
 เงินฝากธนาคาร   จ านวน        16,570.96  บาท
 ทรัพย์รับจ าน า   จ านวน          74,155,900.00  บาท 
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 4.  รายรับ 
                                               รายรับจริง      ประมาณการ     ประมาณการ 
                                                ปี  2562        ปี 2563          ปี 25643 

รายได้จัดเก็บ      
 หมวดภาษีอากร           6,693,449.42   6,110,000.00   2,207,000.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   

2,427,818.20   1,935,500.00   1,861,000.00 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,109320.99   1,135,000.00   1,055,000.00 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  

2,451,680.01   2,000,000.00    2,000,000.00 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    235,078.00      449,500.00      110,000.00 
 หมวดรายได้จากทุน        7,000.00        20,000.00   20,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บ        13,924,346.62  11,650,000.00   7,253,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

หมวดภาษีจัดสรร        62,583,671.29  53,350,000.00 50,100,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    46,315,755.00 50,000,000.00 60,000,000.00 

รวม           108,899,426.29 115,000,000.00 110,100,000.00 
 

งบเฉพาะการ        17,001,930.23    16,306,000.00  18,106,000.00 
รวมทั้งสิ้น        139,825,703.14    131,306,000.00  135,459,000.00 
 
5. รายจ่าย 
  รายจ่ายจริง ปี  2562 ประมาณการ ปี 2563 ประมาณการ ปี 2564 
จ่ายจากงบประมาณ      
 งบกลาง        24,536,123.69        25,510,430.00      30,114,450.00 
 งบบุคลากร   23,626,845.11        39,220,380.00      39,095,820.00 
 งบด าเนินการ 23,490,787.89        31,610,990.00      29,832,000.00 

งบลงทุน        11,019,930.00       12,390,233.00      12,777,880.00 
 งบรายจ่ายอ่ืน           -                  150,000.00           105,000.00 
 งบเงินอุดหนุน   5,564,600.00         5,726,500.00        5,427,850.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 88,238,286.69   114,563,533.00    117,353,000.00 
รวม            88,238,286.69  114,563,533.00   117,353,000.00 
 
งบเฉพาะการ            2,638,783.58       12,968,900.00      13,078,500.00 
รวมทั้งสิ้น          90,877,070.27    127,262,433.00    130,431,500.00 
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 บันทึกหลกัการและเหตุผล 
 

งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ยอดรวม         117,353,000.00 บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงาน  ดังนี้ ยอดรวม          117,353,000.00 บาท 
ด้านบริหารงานทั่วไป   ยอดรวม  30,031,000.00  บาท 

1.  แผนงานบริหารทั่วไป  ยอดรวม   22,640,500.00  บาท
2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม     7,390,500.00  บาท
      

ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยอดรวม   56,807,550.00  บาท 
 1.  แผนงานการศึกษา  ยอดรวม     20,340,230.00  บาท 
 2.  แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม            11,764,800.00  บาท 
 3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม       105,000.00  บาท 
 4.  แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม            14,917,840.00  บาท 

5.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
ยอดรวม             1,070,000.00         บาท 

 6.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
ยอดรวม             8,609,680.00         บาท 

        
ด้านการเศรษฐกิจ   ยอดรวม       400,000.00  บาท 
 แผนงานการพาณิชย์  ยอดรวม       400,000.00  บาท 
        
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   ยอดรวม            30,114,450.00  บาท 
 แผนงานงบกลาง   ยอดรวม   30,114,450.00        บาท 
 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  (สถานธนานุบาล)   

ยอดรวม            13,078,500.00  บาท 
 1.  แผนงานการพาณิชย์  ยอดรวม    10,881,500.00       บาท 
 2.  แผนงานงบกลาง  ยอดรวม     2,197,000.00  บาท 
 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 130,431,500.00 บาท 
 
- เหตุผลเทศบาลต าบลล านารายณ์ต้องด าเนินการบริหารราชการในงบประมาณปี 2564  
เพ่ือบริการประชาชนทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาต่างๆตามอ านาจหน้าที่เพ่ือให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาล แผนพัฒนาของระดับจังหวัด และแผนพัฒนาชาติ และปรับให้เข้ากับ
สถานการณ์ในปัจจุบันตลอดเวลา เ พ่ือให้ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงขอเสนอ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สมาชิก 
สภาเทศบาล พิจารณาต่อไป ดังรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ส่งมา
พร้อมนี้ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไร 
จะอภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
หรือไม่ครับ  
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้นะครับ ก็จะขอมติจากที่ประชุม
สภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับหลักการแห่งเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ านวน 11 เสียง ได้แก่ 

1. นายชาญทรัพย์  แย้มเรือง               7. ร้อยต ารวจตรีก าจัด สุขจันทร์ 
2. นายสุระพล  อ่อนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. ร้อยต ารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์                10. นายไสว  สิงห์ทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     11. นายสาโรจน์ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ านวน 11 เสียง 
- เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
- ขอบคุณครับ 
- กรณีสภาเทศบาลรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ (1) ให้ประธานด าเนินการเลือก
คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเพ่ือแปรญัตติร่างเทศบัญญัติตามระเบียบฯ ข้อ 103 และข้อ 
107 (2) ให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการฯ ตามระเบียบข้อ 
45 วรรคสาม ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
- ต่อไปผมจะขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะแต่ งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนกี่ท่าน ซึ่งตามข้อบังคับ
ก าหนดให้มีอย่างน้อย 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 7 ท่าน สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเลยครับ 
- เชิญครับ 
- เชิญท่าน ร.ต.ต.ก าจัด สุขจันทร์ ครับ 

  
ร.ต.ต.ก าจัด สุขจันทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม ร.ต.ต.ก าจัด สุขจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 
3 ท่าน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  
ณ ที่ท าการส านักงานเทศบาลต าบลล านารายณ์ ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 สิงหาคม  
2563 ตามข้อบังคับการประชุมสภาข้อ 103 และข้อ 107 ครับ ขอบคุณครับ 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 
 

- ขอบคุณท่าน ร.ต.ต.ก าจัด สุขจันทร์ ครับ 
- ท่าน ร.ต.ต.ก าจัด สุขจันทร์ เสนอกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน ขอผู้รับรองด้วยครับ 

1. นายไสว สิงห์ทอง                     3. นายสาโรจน์ รักงาม 
2. นายสุนทร สนประเสริฐ              4. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 

- ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  
- ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านชาญทรัพย์ แย้มเรือง ครับ 

  
นายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ วันนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนาม 
ท่านก าจัด สุขจันทร์ ท่านประธานสภาเทศบาลถามในเรื่องคณะกรรมการ สรุปแล้วท่าน
ประธานสภาเทศบาลจะเอาวันเวลา สถานที่ด้วยหรือไม่ครับหรืออย่างไรครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 
 

- ขอบคุณท่านชาญทรัพย์ แย้มเรือง ครับ 
- ก็คือให้เสนอเฉพาะจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ แต่ทีนี้คือ ท่าน ร.ต.ต.ก าจัด สุขจันทร์ 
เสนอที่ 3 ท่าน นะครับ ส่วนวันเวลา กระผมจะถามอีกครั้งหนึ่งครับ 
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบ
ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน ครับ 
- ต่อไปก่อนจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และแก้ไข
เพ่ิมเติมวิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบ  เชิญท่านเลขานุการ 
สภาเทศบาล ครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 103 ข้อ 107 และข้อ 12 ประกอบกับข้อ 8 การด าเนินการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ โดยการด าเนินการเลือกกรณีที่มีผู้เสนอเกินกว่า ก็จะต้องด าเนินการ
เลือกโดยใช้วิธีการเลือกประธานสภาเทศบาลนะคะ แต่ว่าข้อ 107 ประกอบข้อ 12  
ถ้าการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติให้เลือกเช่นเดียวกับรองประธานสภา เทศบาล ถ้ามี 
รองประธานสภาเทศบาลมากกว่า 1 คน ก็ให้เลือกทีละคน เพราะฉะนั้นการเลือกกรรมการ 
แปรญัตติก็จะต้องเสนอชื่อคนที่ 1 ก่อน สมมติมีผู้เสนอเพียงคนเดียวคนนั้นก็จะได้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ตามล าดับไปโดยไม่ต้องเลือก สมมติถ้าคนที่ 1 มีผู้เสนอ
หลายคนก็จะต้องให้สมาชิกด าเนินการเลือกโดยเขียนชื่อใส่กระดาษนะคะ ถ้ารอบแรกคะแนน
มากกว่าก็จะได้รับเลือก ถ้าคะแนนเท่ากันก็เลือกใหม่ ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกก็จับสลากและ  
จะใช้วิธีนี้จนกว่าจะได้ครบตามจ านวนที่เสนอคร่าวๆเป็นอย่างนี้ 
- ขอบคุณค่ะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 
 

- ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเลือกหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
- ถ้าไม่มีกระผมจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติทีละ 1 ท่าน นะครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านที่ 1 เชิญครับ 
- เชิญท่านสาโรจน์ รักงาม ครับ 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสาโรจน์ รักงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
กระผมขอเสนอท่านไสว สิงห์ทอง เป็นกรรมการแปรญัตติครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองครับ 
1. นายสุนทร สนประเสริฐ 
2. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 
3. ร.ต.ต.ก าจัด สุขจันทร์ 

- ผู้รับรองถูกต้องครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ เชิญครับ  
- ถ้าไม่มีท่านใดเสนอท่านอ่ืน เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติท่านแรก ได้แก่ ท่านไสว สิงห์ทอง  
- ต่อไปกระผมจะให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 2  
- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 2  
- เชิญท่านไสว สิงห์ทอง ครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายไสว สิงห์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล  
เขต 2 กระผมเสนอนายวิชาญ ชิ้นเจริญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
1. นายสาโรจน์  รักงาม 
2. นายสุนทร สนประเสริฐ 
3. ร.ต.ต.ก าจัด สุขจันทร์ 

- ผู้รับรองถูกต้องครับ 
- ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอท่านอื่นหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
- ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ท่านวิชาญ ชิ้นเจริญ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ ท่านที่ 2 
- ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านที่ 3 เชิญครับ 
- เชิญท่านสุนทร สนประเสริฐ ครับ 

  
นายสุนทร สนประเสริฐ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสุนทร สนประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
กระผมขอเสนอนายสาโรจน์ รักงาม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
1. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ     2. ร.ต.ต.ก าจัด สุขจันทร์     3. นายไสว สิงห์ทอง 

- ผู้รับรองถูกต้องครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
- ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าท่านสาโรจน์ รักงาม ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 3 นะครับ 
- บัดนี้สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบ 3 ท่านแล้ว คือ 

1. นายไสว สิงห์ทอง        2. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ       3. นายสาโรจน์ รักงาม 
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 - ต่อไปผมจะขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ จ านวนกี่วัน จะเริ่มตั้งแต่วันใด และจะก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ให้แล้วเสร็จเมื่อใด เชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอครับ 
- เชิญท่าน ร.ต.ต.ก าจัด สุขจันทร์ ครับ 

  
ร.ต.ต.ก าจัด สุขจันทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม ร.ต.ต.ก าจัด สุขจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากสภาเทศบาลจะต้องพิจารณา 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จและเสนอ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  
ผมขอเสนอระยะเวลาค าแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน โดยเริ่มจากวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 
2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลล านารายณ์ และให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม                  4. นายไสว สิงห์ทอง 
2. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ                  5. นายสุนทร สนประเสริฐ 
3. นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 

- ผู้รับรองถูกต้องครับ 
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้ามี เชิญครับ 
- เมื่อไม่มีนะครับ กระผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบล 
ล านารายณ์ เห็นชอบตามที่ท่าน ร.ต.ต.ก าจัด สุขจันทร์ เสนอนะครับ เสนอค าแปรญัตติเป็น
เวลา 3 วัน โดยเริ่มจากวันที่  14 – 16 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.  
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลล านารายณ์ และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกเห็นชอบ 11 เสียง ได้แก่ 
1. นายชาญทรัพย์  แย้มเรือง               7. ร้อยต ารวจตรี ก าจัด  สุขจันทร์ 
2. นายสุระพล  อ่อนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ     
3. ร้อยต ารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ  
4. นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์                10. นายไสว  สิงห์ทอง  
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     11. นายสาโรจน์ รักงาม   
6. นายมณี  กัณหา  

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระอ่ืน ผมขอฝากให้คณะกรรมการแปรญัตติ ให้ท่านได้แปรญัตติ  
โดยค านึงถึงกฎหมายแผนพัฒนาท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร และความสามารถที่ผู้บริหาร  
จะน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมนะครับ ตลอดจนผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนรวมนะครับ 
- เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ตามที่สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน โดยเริ่ม
จากวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบล
ล านารายณ์ และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563  
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 ดิฉันขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่วมการประชุมในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 หลังการ
ประชุมสภาเทศบาลในวันนี้นะคะ เพ่ือจะได้ด าเนินการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 
- ขอบคุณมากค่ะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่ประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติให้ปฏิบัติตามระเบียบและภายใน
เวลาที่ก าหนดไว้นะครับ 
- ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 

  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) 
เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผ่าน 
นายกเทศมนตรี 

ข้าพเจ้า นางธัญญมน ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ ขอเสนอญัตติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคล 
ภายนอกเพ่ือให้ได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง โครงการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน เป็นเงิน 
1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลต าบลล านารายณ์ขึ้นโดยได้จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ
โรงพยาบาลชัยบาดาล และเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา จากการด าเนินงานที่ผ่าน
มามีผู้รับบริการเป็นจ านวนมาก(ตามเอกสารที่แนบ) ท าให้พ้ืนที่ส าหรับให้บริการประชาชน  
คับแคบ ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานได้มีการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการเพ่ิมขึ้น เช่น 
การเปิดคลินิกทันตกรรม บริการนวดแผนไทย บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย กายภาพบ าบัด การท า 
EKG ฯลฯ การด าเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์แพทย์ฯ มีผู้ป่วยมารับบริการเป็นจ านวนมากและมี 
ผู้มารับบริการที่มาจากพ้ืนที่อ่ืน เช่น นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบกิจการ ห้างร้าน บริษัท 
ต่างๆ ที่มีสถานที่ประกอบการในเขตเทศบาลได้มารับบริการที่ศูนย์แพทย์  เนื่องจากให้บริการ 
ที่สะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้พ้ืนที่อาคารที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน จากปัญหา
ที่เกิดขึ้นจึงได้น าเรียนเสนอให้แพทย์หญิงประนอม ค าเที่ยง รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ลพบุรี ได้ประชุมปรึกษา แนวทางการพัฒนาและลงพ้ืนที่ส ารวจ พ้ืนที่ราชพัสดุที่อยู่ในการดูแล
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เนื้อที่ ๑๘๒ ตารางวา เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการก่อสร้าง
อาคารส าหรับบริการผู้ป่วยเพ่ิมเติมจากเดิม ที่มีความคับแคบ และยังสามารถใช้เป็นอาคาร
ส าหรับการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาสในด้านสุขภาพ ให้มีการพบปะ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงและขยาย 
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 งานด้านการสาธารณสุข ให้ครอบคลุมทั้งด้านการป้องกัน การรักษาพยาบาล การส่งเสริม  
และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น  มีความจ าเป็นต้องก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล
ขนาดเล็กอีก 1 หลัง อยู่ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข 108 มีพ้ืนที่ 182 ตารางวา เทศบาล
ต าบลล านารายณ์จึงมีความประสงค์จ้าง ออกแบบอาคารให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ในการ
ปฏิบัติงานการให้บริการทางการแพทย์ งบประมาณค่าก่อสร้างโครงสร้างและสถาปัตย์ งาน
ระบบและตกแต่งภายใน งบประมาณ 14,000 บาทต่อ/ตรม. 

รายการประกอบการเขียนแบบอาคารส านักงาน 2 ชั้น ประมาณ 1,276 ตารางเมตร ชั้น 1 
จ านวน 762.60 ตารางเมตรและชั้น 2 จ านวน 496.55 ตารางเมตร ประมาณการทั้งสิ้น 
17,864,000.00 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

มาตรา 4  วรรค 9 “งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า งานจ้าง
บริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

มาตรา 87  ในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ให้บริการ 
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 131 
ในกรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มีหน่วยงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง
อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มี
หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้ 

กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
พ.ศ.2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้ก าหนดหมายเหตุ ลักษณะความซับซ้อน
ของงานสถาปัตยกรรม ได้แก่ซับซ้อนมาก หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน  
งานภูมิสถาปัตยกรรมที่มีแบบแผนวิจิตรต้องใช้ความประณีตชั้นสูง ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง  
ความช านาญเฉพาะด้าน มีความสลับซับซ้อนหรือมีผู้ใช้สอยจ านวนมาก มีลักษณะพิเศษเชิดชู
คุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วัฒนธรรมหรือธรรมชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์ อาคารทาง
ศาสนา ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาล อาคารห้องปฏิบัติการอาคารที่มีความสลับซับซ้อน 
สนามบิน อนุสาวรีย์ รัฐสภา ศูนย์วัฒนธรรม อาคารอนุรักษ์ สถานทูต อาคารเก็บวัส ดุที่เสี่ยง
อันตรายหรือเสี่ยงต่อสุขภาพ งานสถาปัตยกรรมภายในของบ้านพักอาศัย ภูมิทัศน์ในพ้ืนที่
อนุรักษ์ ภูมิทัศน์ในอาคาร สวนหลังคา สวนพฤกษศาสตร์หรืองานปรับปรุงอาคารหรือภูมิทัศน์
ในบริเวณท่ีมีการใช้สอยหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิม 

กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ในอัตราร้อยละ 6.5 ของวงเงินงบประมาณ
ค่าก่อสร้าง โดยเป็นงานออกแบบสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก (25) ที่ซับซ้อนมาก 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,864,000.- บาท ค านวณร้อยละ 6.5 เป็นเงิน 1,161,160.- บาท 
แต่ขอโอนตั้งจ่ายในงบประมาณ เป็นเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่7) พ.ศ.2561-2565 หน้า 9 

รวมโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตามรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 
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 เหตุผล 
เทศบาลต าบลล านารายณ์ ไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เองเนื่องจาก

ไม่มีผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม 
เพ่ือให้งานก่อสร้างได้มาตรฐานโดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวข้างต้นมีผลกระทบต่อ

โครงสร้างหลัก มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 17,864,000.- บาท ค านวณค่าจ้าง
ในอัตราร้อยละ 6.5 เป็นจ านวนเงิน 1,161,160.- บาท แต่ขอโอนตั้งจ่ายในงบประมาณ  
เป็นเงิน 1,000,000.- บาท จึงจ าเป็นต้องจัดจ้างออกแบบ ซึ่งเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 ประกอบกับมีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
หมวด 4 ข้อ 27 

จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ 
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ได้เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมี
อะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ 
- เชิญท่าน มณี กัณหา ครับ 

  
นายมณี กัณหา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กระผมนายมณี กัณหา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ ที่จริงญัตติเรื่องนี้เคยน าเข้าที่
ประชุมสภาเทศบาลมาแล้วแต่สภาเทศบาลไม่ เห็นชอบ ทีนี้ เ รามาดูจริ งๆ ในเงิน 
1,000,000.- บาท มันเป็นตามระเบียบที่ก าหนดขึ้นมาใหม่ ถ้าวันนี้สมาชิกสภาเทศบาล 
ทุกท่านเห็นชอบในเงินค่าจ้างออกแบบ เราจะออมเงินจ านวน 17,000,000.- บาทได้ ผม
ก าลังจะบอกว่าถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้ เราจะลงมติเป็นหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง ว่าเราจะผ่านเรื่องนี้
ไปได้ ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุนทร สนประเสริฐ ครับ 

  
นายสุนทร สนประเสริฐ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมสุนทร สนประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล ค าว่า
โรงพยาบาลมันมีห้องฉุกเฉินหรือไม่ครับ ถ้าเป็นไปได้ก็เห็นด้วยครับ เพราะศูนย์แพทย์  
เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุนทร สนประเสริฐ ครับ 
- เชิญท่านชาญทรัพย์ แย้มเรือง ครับ 

  
นายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมชาญทรัพย์ แย้มเรือง สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลล านารายณ์ ตามที่ท่านมณี กัณหา ได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วว่าเป็นโอกาสทอง คนที่ได้
ประโยชน์จริงๆคือประชาชนในเขตเทศบาลต าบลล านารายณ์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ทางโรงพยาบาล 
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 ชัยบาดาลก็รับภาระหนัก ในส่วนที่เขตเทศบาลจะได้คือได้การบริการที่ดียิ่งในเรื่องการรักษา
สุขภาพ ผมมองแล้วทุกท่านในที่นี้เคยใช้ศูนย์แพทย์ของเรานะครับและถือว่าเป็นโอกาสดีครับ
ท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านชาญทรัพย์ แย้มเรืองครับ 
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้ เชิญครับ 
- เชิญท่าน สาโรจน์ รักงาม ครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสาโรจน์ รักงาม สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2 ในเรื่องของศูนย์แพทย์ที่เราพูดคุยกันอยู่ คือรายละเอียดมันก็จะเป็นทุกๆด้าน แต่ว่าใน
มุมของผม ผมจะพูดในฐานะที่ผมดูแลผลประโยชน์ของประชาชน ศูนย์แพทย์นี่ถ้าเรามองกัน
จริงๆมันมีประโยชน์ เราเข้าใจ แต่ว่าผมอยากชี้แจงเรื่องรายละเอียดในด้านต่างๆที่เราควร
จะต้องดูนะครับ เพราะว่าการเสนอของบประมาณ 1 ,000,000.- บาท เพ่ือใช้จ่ายในการ
เขียนแบบและต่อมามันก็จะพ่วงไปถึงงบประมาณ 17,000,000. - บาท เพราะถ้าวันนี้เรา
อนุมัติเงิน 1,000,000.- บาท เรื่องเงิน 17,000,000.- บาท ก็ต้องเกิดขึ้นแน่ๆ เพราะว่า
มันเกิดความผูกพันและมันเป็นเงินจ านวนที่สูง พวกเราเลยต้องมาเถียงกันถ้าจะท าก็ต้อง
ละเอียด ข้อ 2 เมื่อเกิดการก่อสร้างแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือโรงพยาบาลชัยบาดาลกับเทศบาล
ต้องผูกพันกันไปตลอด ผมเลยอยากสอบถามข้อสงสัยในเรื่องของ MOU ร่วมกัน ระหว่างเรื่อง
ที่ 1 กับสาธารณสุขกับสาธารณสุขจังหวัดผมไม่ได้ติดใจเพราะเขาอนุมัติให้อยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่อง
พ้ืนที่ แต่ผมมีข้อสงสัยและรายละเอียดในเรื่องของการที่จะเกิดการผูกพันนับจากนี้ไปถ้าเรา
ก่อสร้างหรืออนุมัติไปแล้ว คือโรงพยาบาลชัยบาดาลกับเทศบาลต าบลล านารายณ์  คือผม
อยากจะสอบถามหลายๆด้านเพ่ือให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดว่าสิ่งที่อนุมัติงบไปต้องคุ้มค่า 
กับประชาชนทุกด้านและต้องคุ้มค่าจริงๆนะครับ ผมอยากจะถามว่าแบบการก่อสร้างที่ท่าน
เขียนมาคือ 2 ชั้น โดยตารางที่ท่านชี้แจงมา ท่านมีรายละเอียดคร่าวๆหรือไม่ให้สมาชิกได้ดูว่า
รายละเอียดท่านจะท าชั้นหนึ่ง ท าอะไรบ้าง ชั้น 2 ท่านจะท าอะไร ท่านจะท าผลประโยชน์ 
เพ่ือคนสูงอายุ ผู้ พิการ รูปแบบของท่านมีอะไรหรือไม่ เพราะผมเห็นว่าสภามีหน้าที่ 
ต้องตรวจสอบสิ่งที่มันสมบูรณ์ที่สุดให้กับประชาชน ก่อนที่ท่านจะให้คนอ่ืนมาเขียนแบบให้เรา 
ท่านมีแบบในใจให้เราหรือไม่เพ่ือเราจะได้ไปบอกประชาชน ข้อที่  2 อยากเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลว่า ถ้าสมมติว่าเราก่อสร้างขึ้นมาแล้ว มันก็จะเกิดโครงการก่อสร้าง  
ของโรงพยาบาลจะมีองค์ประกอบตามมา ผมอยากทราบว่าทางฝ่ายบริหารท่านได้ท า MOU 
ร่วมกันกับทางโรงพยาบาลชัยบาดาลหรือไม่ เช่น อุปกรณ์ต่างๆ เตียงรับผู้ป่วย เตียง เก้าอ้ี 
อะไรพวกนี้ครับ ใครจะเป็นคนด าเนินการ ท้ายที่สุดแล้วท่านต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่า  
ถ้า MOU มันไม่แน่น เรารักษาพยาบาลเองไม่ได้นะครับ ข้อที่ 3 เมื่อท่านก่อสร้างเสร็จแล้ว
บุคคลากรทางการแพทย์ที่ท่านท า MOU เมื่อปี พ.ศ. 2547 ที่ท าร่วมกับโรงพยาบาล ทีนี้ 
ถ้าเรามองภาพเทศบาลเมื่อก่อสร้างตึกขึ้นมาแล้วประชากรในการใช้จะต้องมากขึ้น ด้วยขนาด
ของมัน ท่านมี MOU กับโรงพยาบาลหรือไม่ว่า โรงพยาบาลจะต้องมีบุคลากรรองรับสถานที่
แห่งนี้  ตัวนี้ท่านท าหรือยัง มีหรือไม่ และต่อมาเมื่อเราก่อสร้างเสร็จแล้วผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล สมมติท่านนายแพทย์พิสิฐ พรหมค า ท่านไปมีต าแหน่งใหม่ ท่านเกษียณราชการ 
หรือไปเป็นรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่ ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ว นายแพทย์ที่จะมาคุมอ าเภอชัยบาดาล
ใหม่ ท่านจะต้องสานต่อหรือไม่ มี MOU ร่วมกันหรือไม่กับเรื่องนี้ เรื่องที่ท่านจะท าผมก็เห็นว่า
มันดีนะครับ แต่มันมีข้อสัญญาระหว่างเรากับเขาหรือไม่ ส่วนในเรื่องของการยื่นขอแบบ  



-15- 
 

 อันนี้น่าจะเป็นแค่ข้อเสนอเฉยๆ ส าหรับงบประมาณ 1,000,000.- บาท 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลประท้วงครับ 
- เชิญท่านชาญทรัพย์ แย้มเรือง ครับ 

  
นายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- ผมอยากให้ท่านประธานสภาเทศบาลควบคุมการอภิปราย เพราะว่าการอภิปรายเราไม่
สมควรน าชื่อบุคคลภายนอกมาอภิปรายในที่ประชุมสภาเทศบาล ผมขอให้ท่านประธาน 
สภาเทศบาลช่วยดูในเรื่องการอภิปรายด้วยครับ ไม่ใช่ว่าจะเอ่ยชื่อท่านนายแพทย์อย่างนู้น
อย่างนี้แล้วเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ ไม่สมควรครับ ขอบคุณมากครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านชาญทรัพย์ แย้มเรือง ครับ 
- ตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่าท่านสาโรจน์ รักงาม อภิปรายอยากจะสอบถามว่า ประเด็น 
1 - 4 เพ่ือประโยชน์ของคนล านารายณ์ ส่วนเรื่องชื่อนายแพทย์พิสิฐ พรหมค า นั้นก็ปรากฎอยู่
ในหนังสืออยู่แล้วนะครับ 
- เชิญท่าน สาโรจน์ รักงาม อภิปรายต่อครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- ในเรื่องที่ผมเอ่ยชื่อนายแพทย์พิสิฐ ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ ทุกๆเรื่องที่ผมพูดไปในวันนี้
ถ้ามันผิดเรื่องข้อกฎหมายผมขอรับผิดชอบเพียงผู้เดียวครับ ผมจะย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องเงิน  
ที่เราจะขอ 1,000,000.- บาท อันนี้ผมอ่านตามหนังสือที่ท่านส่งมาให้นะครับ มีเรื่องของ
มาตรา 4 วรรค 9 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมการก่อสร้างที่จะใช้ในจ า นวนเงิน 
1,000,000.- บาท มีระเบียบตามมาตรา 87 ในกรณีการออกแบบหรือควบคุมการก่อสร้าง 
ผู้บริการต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในด้านต่างๆแล้วแต่กรณี และการบริหารพัสดุ  
พ.ศ. 2560 ข้อ 131 ว่าด้วยในกรณีราชการส่วนกลาง ราชการการส่วนภูมิภาค หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นใดไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมการก่อสร้าง หรือไม่สามารถออกแบบได้
หรือควบคุมการก่อสร้าง สุดท้ายนี้ก็คือเรื่องของรายละเอียดท าไมผมบอกว่ามันจ าเป็นต้อง
ช่วยกันดู คือเรื่องดีมันดี แต่เรื่องรายละเอียดมันก็เรื่องส าคัญเพราะว่าเราเป็นคนที่ต้องดูแล
งบประมาณ ตรงนี้ครับถ้าเราไม่มี MOU ที่ตกลงร่วมกันแล้วมันจะมีผลกระทบในอนาคต 
ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้หรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
- เชิญท่านสุนทร สนประเสริฐ ครับ 

  
นายสุนทร สนประเสริฐ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสุนทร สนประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
ผมเห็นด้วยกับการที่นายกท าเรื่องผู้เจ็บผู้ป่วย แต่เรื่องคนนอกเขตอยากให้ส่งไปที่โรงพยาบาล
ไปเลยครับ เพราะมันเป็นงบภาษีจากประชาชน มันใช้งบเยอะ ท่าดินด า ท่ามะนาว หมู่ 7 หมู่ 
12 ผมเห็นก็มาที่นี่ครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ท่านสุนทร สนประเสริฐ ท่านจะถามใช่หรือไม่ครับว่าที่คนนอกมาใช้บริการ และท่านเสนอ
ท่านนายกเทศมนตรีหรือว่าอย่างไรครับ พอดีผมฟังประเด็นไม่ค่อยเข้าใจครับ ขอให้ท่านสรุป
อีกหน่อยนึงครับ 
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นายสุนทร สนประเสริฐ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- ผมจะสอบถามว่าคนนอกเขตเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีจะให้ไปโรงพยาบาลเลยหรือจะ
รับเข้ามาที่ศูนย์แพทย์ เพราะว่ามันเป็นภาษีของคนในเขตเทศบาลทั้งหมดที่ก่อสร้างนะครับ 
แต่ถ้าเป็นเยาวชนผมเห็นด้วยครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุนทร สนประเสริฐครับ  
- เดี๋ยวเรื่องนี้ให้ท่านนายกเทศมนตรีอธิบายอีกทีนะครับ 
- ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับเรื่องนี้อีกหรือไม่ครับ 
- ถ้าไม่มีแล้วในญัตตินี้คงมีเท่านี้นะครับ ผมก็สรุปประเด็นคร่าวๆ ในส่วนของท่านสุนทร  
สนประเสริฐ ประเด็นในเรื่องของเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กแล้วจะมีเตียงพยาบาลหรือไม่ครับ 
คนนอกมาใช้เป็นอย่างไรบ้าง เพราะว่าเป็นเงินภาษีของคนในเขตเทศบาล ส่วนท่านสาโรจน์ 
รักงาม ท่านก็จะถามเกี่ยวกับแบบคร่าวๆว่าที่เราจะสร้างศูนย์แพทย์ 1,000,000.- บาท  
ทางฝ่ายบริหารมีแบบคร่าวๆเป็นอย่างไรบ้าง ว่าชั้น 1 ท าอะไร ชั้น 2 ท าอะไร จะใช้ประโยชน์
อย่างไรบ้างนะครับเพ่ือจะได้ประกอบกับการตัดสินใจเรื่องนี้ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ต่างๆ
ที่จะต้องมีต่อมา เป็นต้นว่า โต๊ะ เตียง เก้าอ้ี และ MOU ที่จะต้องท ากับศูนย์แพทย์ เรื่อง
บุคลากร แพทย์ พยาบาล อย่างไรบ้าง และอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าผู้บริหารของทางโรงพยาบาล  
ชัยบาดาลท่านย้ายไปแล้วความต่อเนื่องจะเป็นอย่างไรบ้าง แล้วอีกเรื่องหนึ่งคือทางเทศบาล  
ได้มีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นหรือไม่ในการออกแบบ ก็จะเชิญท่านนายกเทศมนตรี
ได้อธิบายเกี่ยวกับญัตตินี้นะครับ  
- เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผ่าน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้แสดง
ความเห็น ในประเด็นภาพรวมทุกท่านอาจจะมองไม่เหมือนกับทางโรงพยาบาลชัยบาดาล  
และทางผู้บริหารเทศบาลที่ได้ปรึกษาหารือในการดูแลสุขภาพของประชาชนตั้งแต่แรกเกิด 
จนถึงวันสุดท้ายของการมีชีวิตอยู่ โดยเฉพาะเรื่องผู้สูงอายุมีจ านวนประมาณ 2,000 คน  
ที่มีรายชื่ออยู่ในเขตเทศบาลต าบลล านารายณ์ อาจรวมถึงท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายๆท่าน
ในที่นี้ด้วย ในเรื่องของผู้สูงอายุเทศบาลตั้งศูนย์แพทย์ขึ้นมาล าดับแรกต้องการดูแลผู้สูงอายุ
จริงๆ และหลังจากนั้นมาเลยเริ่มที่จะต้องดูแลทุกภาคส่วน หมายความว่าตั้งแต่แรกเกิด  
วัยเรียน วัยท างาน ผู้สูงอายุ ต้องดูแลทุกคนเลยไม่ได้ดูแลเฉพาะคนใดคนหนึ่ง การท า  
ศูนย์แพทย์ขึ้นมาเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชนทุกคน การดูแลสุขภาพเราไม่ต้องการผู้ป่วย 
ที่ป่วยมากขึ้น หรือเริ่มเป็นผู้ป่วย เราท างานในลักษณะชิงรุก คือ ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
เพ่ือให้ทุกคนมีสุขภาพดี การที่เป็นผู้ป่วยแล้วอยากจะให้กลายเป็นผู้ที่ไม่ป่วย อย่างเช่นใครเป็น
เบาหวาน ความดัน เราพยายามที่จะดูแลสุขภาพให้หายป่วยให้เป็นคนปกติ การที่ท า 
ศูนย์แพทย์ชุนเทศบาลต าบลล านารายณ์ขึ้นมาเพ่ือให้ทุกคนมีสุขภาพดีขึ้นจากผู้ป่วยกลายเป็น
คนที่ปกติ จากที่ป่วยมากก็ให้ป่วยน้อยลงค่อยกลับคืนสู่ปกติ นี่เป็นนโยบายของเราที่การ
ป้องกันและส่งเสริมทุกคนที่มีสุขภาพดี เรื่องที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลถามมาว่าผู้ป่วยคนนอก
เขตเทศบาลรับดูแลหรือไม่ ปกติแต่ละท่านที่มาอยู่ในเขตเทศบาลแล้วป่วย บางคนไม่มี
ทะเบียนบ้านแต่ได้มาท าการค้าขาย เปิดร้านอาหาร เปิดร้านขายของ เช่าที่ หรือจะเป็นบุคคล
ทั่วไปมาท างานในเขตเทศบาล หรือโรงเรียนต่างๆที่เปิดเรียนรับเด็กนักเรียนทั้งในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล เราจ าเป็นต้องรับดูแลถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น นักเรียนเกิดท้องเสียแล้วมี
นักเรียนจ านวนมากที่ท้องเสียจ าเป็นต้องรับดูแลนะคะ ถึงจะเป็นคนนอกเขตเทศบาลก็ตาม
เพราะอาจเกิดอาการช็อกถึงเสียชีวิตได้ อย่างกรณีมีคนมาประสบอุบัติเหตุในเขตเทศบาล เช่น  
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 รถชนกันใกล้ศูนย์แพทย์ก็มี เขาเป็นคนนอกเขตเทศบาลเราจะไม่รับดูแลเขาหรือคะ เราต้องรับ
ดูแลและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอันนี้เป็นความจ าเป็นที่เราต้องดูแล คนป่วยทุกคนที่เป็นผู้ป่วย
ฉุกเฉินเราปฏิเสธไม่ได้เพราะเราเป็นหน่วยบริการซึ่งต้องดูแลตรงนี้ และได้ท า MOU  
กับโรงพยาบาลชัยบาดาล เราสามารถส่งต่อได้ถึงแม้ว่าท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล
จะมีกี่ท่านมาแล้ว การลงนาม MOU ก็ยังด าเนินการต่อไปไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทาง
โรงพยาบาลชัยบาดาลก็ได้เสียสละมีแพทย์ 3 ท่าน มาให้บริการที่ศูนย์แพทย์ จะสลับกันมา  
ในแต่ละวัน และมีพยาบาล ที่ทางโรงพยาบาลสนับสนุนมาให้บริการศูนย์แพทย์ โดยที่เรา 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย มีพยาบาล 4 ท่าน นักกายภาพบ าบัด 5 ท่าน พนักงานนวดแผนไทย 1 ท่าน 
นักวิชาการสาธารณสุข 3 ท่าน เภสัชกร 1 ท่าน พนักงานพิมพ์ข้อมูล 2 ท่าน ผู้ช่วยเหลือ
คนไข้ 3 ท่าน พนักงานขับรถ 2 ท่าน และแม่บ้านและรับบัตร 2 ท่าน ในส่วนของบุคลากร 
จากเทศบาล พนักงาน EMS 4 ท่าน นักกายภาพ 1 ท่าน ผู้ช่วยนักกายภาพ 1 ท่าน พนักงาน
บันทึกข้อมูล  3 ท่าน พนักงานรับบัตร 1 ท่าน และแม่บ้าน 1 ท่าน ปัจจุบันนี้ยา 
ได้จากโรงพยาบาลเราไม่เคยขาดทุนเลยนะคะ คนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลได้ประโยชน์  
ซึ่งทางโรงพยาบาลได้เสียสละทั้งบุคลากร ยา  อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และอีกหลายๆ
อย่างที่โรงพยาบาลชัยบาดาลแบ่งให้ศูนย์แพทย์ ของเราเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยที่ออกมาใช้  
เท่านั้นเอง ในส่วนที่พาดพิงถึงท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล ดิฉันในนามของ
นายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ ผู้บริหารอีก 4 ท่าน ต้องกราบขอโทษพ่อแม่พ่ีน้องด้วยที่มี
การกล่าวพาดพิงถึงท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล ดิฉันไม่ได้คิดที่จะมีการพาดพิง
ท่านผู้อ านวยการว่าเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้  แต่การท างานดิฉันท างานกับท่าน
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบาดาลเป็นในเชิงสร้างสรรค์ การบริหารและเป้าหมายร่วมกันคือ
ต้องการให้ประชาชนคนที่อยู่ในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี ต้องการดูแล เจ็บ ป่วย ไข้ เรารักษา
แบบใกล้บ้านใกล้ใจ ในกรณีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชัยบาดาล 
และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ออกไปเยี่ยมทุกเคส บางทีเดือนหนึ่งอาจไปเยี่ยมถึง 2 ครั้ง หรืออาจ
มากกว่า การเปลี่ยนสายสวน การดูแลเครื่องออกซิเจน การดูแลเครื่องมือต่างๆ ที่ศูนย์ให้ยืม  
ใช้งาน เครื่องมือต่างๆก็ได้มาจากโรงพยาบาลชัยบาดาลและเงินบริจาคที่ทางศูนย์แพทย์
ด าเนินการโดยนายแพทย์พิสิฐ พรหมค า ท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิก 
สภาเทศบาลทุกท่าน เทศบาลต าบลล านารายณ์ไม่เคยได้ขาดทุนเลยมีแต่โรงพยาบาล 
ชัยบาดาลซึ่งได้เสียสละทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบุคลากร ยา การท างานล่วงเวลา การปฏิบัติการ
ดูแล การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ เราท างานร่วมกันท าให้ประชาชนได้ประโยชน์  
ทางโรงพยาบาลชัยบาดาลก็ไม่เคยมาพูดถึงเรื่องขาดทุนหรือก าไรกับทางเทศบาลแม้แต่ค าเดียว 
วันนี้ที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสภาเทศบาลเรื่องโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการที่จะขอ
เงิน 1,000,000.- บาท จ้างออกแบบ เรายังไม่มีแบบในใจทั้งสิ้นเพราะเราก าลังจ้างออกแบบ 
การจ้างออกแบบที่เราเขียนตัวเงินมาให้ว่าพื้นที่ 101 งาน 82 ตารางวา ชั้นบนน่าจะเป็นพ้ืนที่
ใช้สอยเท่าไร ชั้นล่างเท่าไร ละที่ตารางเมตรละ 14,000. - บาท น าเทียบเคียงมาจาก
โรงพยาบาลชัยบาดาลซึ่งก าลังก่อสร้างอยู่ ถ้าสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลเห็นด้วย  
ที่จะให้มีศูนย์แพทย์ชุมชนแห่งใหม่ที่จะไว้ดูแลประชาชนทุกคนที่อยู่ในเขตเทศบาลทุกรูปแบบ
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็จะมีการจ้างออกแบบโดยผู้ที่จะต้องการว่าควรจะมี
ห้องอะไรบ้าง ต้องท าอะไรบ้าง ก็จะเป็นแพทย์และพยาบาลที่มาให้ข้อมูลถ้าการอนุมัติการจ้าง
ออกแบบเกิดขึ้นแล้ว แต่ ณ วันนี้เราไม่สามารถบอกว่าเราต้องการห้องอะไรบ้างเพราะยังไม่มี
การอนุมัติเรื่องเงินให้เราจ้างออกแบบ ถามว่าอาคารในใจมีหรือไม่เราไม่มีหรอกค่ะ เรารู้แต่ว่า
ถ้าให้เราจ้างออกแบบเราก็จะไปด าเนินการต่อ การจ้างออกแบบถ้าเขาออกแบบมาแล้วพ้ืนที่ 
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 ใช้สอยที่เราบอกมีขนาดนี้แต่เขาก่อสร้างออกมาพ้ืนที่ไม่ได้ตามนี้เราก็ไม่ได้จ่ายเงินเต็มจ านวน
แบบนี้  มันเป็นไปตามอัตราที่บอกไว้ว่ าร้อยละ 6.5 ถ้าเขาออกแบบมาเป็นเงินแค่ 
10,000,00.- บาท ก็จ่ายแค่ 6.5 x 10,000,000.- บาท เปอร์เซ็นต์ออกมา เรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันได้เสนอโครงการปรับปรุงศูนย์แพทย์ที่จะ
สร้างแห่งใหม่ข้ึนมาอยู่ๆเราได้คิดและท าเองคนเดียว โครงการนี้คิดมาแล้ว 2 ปี เมื่อปีที่ผ่านมา
ก็เสนอไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่สมาชิกสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบแค่ 5 ท่าน เพราะฉะนั้นเสียง 
5 ท่าน ไม่ผ่านการอนุมัติ อย่างน้อยต้อง 10 ท่านขึ้นไป คราวนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านจะมี
ความเห็นอย่างไรแต่บอกไว้ว่าที่เราด าเนินการไปเรามีความเห็นและท างานร่วมกันกับส่วนที่มี
หน้าที่ส่งเสริมดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลก็คือโรงพยาบาลชัยบาดาล และ ณ วันนี้  
ก็ด าเนินการอยู่ต่อเนื่องเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยบาดาลมาท างานที่ศูนย์แพทย์ก็ไม่มีใครบอก
ว่าเขาได้ก าไรหรือขาดทุนทั้งๆที่เขาต้องท างานที่ศูนย์แพทย์ และต้องรายงานที่ศูนย์แพทย์  
และต้องรายงานโรงพยาบาลด้วย ทั้งๆที่ท างานมากขึ้นด้วยซ้ า ประโยชน์เกิดต่อประชาชนทุก
คน ในส่วนที่บอกว่าเทศบาลจะไปจ้างออกแบบเสียค่าใช้จ่ายตั้ง 1,000,000. - บาท ก็ไม่ได้
เสียเงินเต็มจ านวนขนาดนี้ ถ้าเขาออกแบบไม่ถึงตามราคาท่ีเทศบาลคาดเอาไว้ ที่ต้องคาดเอาไว้
เพราะว่าพื้นท่ีใช้สอยถ้าต้องการ 2 ชั้น ชั้นบนเท่าไรชั้นล่างเท่าไร เราทราบแต่เรื่องพ้ืนที่แต่จะ
เป็นห้องอะไรบ้างถ้าอนุมัติแล้วถึงจะต้องมาหารือกันตรงนี้อีกครั้ง ส่วนที่บอกว่าเสียดายเงิน
เพราะว่าจะไปจ้างออกแบบท าไม กฎหมายเขียนไว้ว่าสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
อ่ืนที่มีผู้ออกแบบได้เทศบาลก็เคยท าหนังสือไปแต่ไม่ว่างซักหน่วยงานเพราะแต่ละหน่วยงาน  
ก็มีงานของตนเอง ดิฉันคงพูดได้ประมาณนี้แต่สิ่งที่ส าคัญคือค าว่าก าไรหรือขาดทุนในการดูแล
สุขภาพไม่มีหรอกค่ะ แล้วการมีศูนย์แพทย์ชุมชนถ้ามีบริการครบทุกรูปแบบประชาชน 
มีสุขภาพดียิ่งข้ึนก็น่าจะเป็นผลดีกับเรา ในส่วนที่จะมีข้อมูลเพ่ิมเติมดิฉันขออนุญาตให้ท่านรอง
ไพบูลย์ สีหพันธ์ ซึ่งท่านได้ช่วยดูแลงานด้านนี้ให้กับดิฉันด้วยขออนุญาตให้ท่านไพบูลย์ สีหพันธ์
ได้อธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสภาเทศบาลแห่งนี้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านรองไพบูลย์ สีหพันธ์ ครับ 

  
ไพบูลย์ สีหพันธ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ จากที่
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามเรื่องของการออกแบบห้องแต่ละห้องจะเป็นอย่างไรนั้น
ทั้งหมดนี้น่าจะข้ึนอยู่กับแพทย์และพยาบาลผู้ใช้พ้ืนที่ในห้องจะเป็นผู้ก าหนดครับ แต่ว่าเหตุผล
ความจ าเป็นที่เราจะต้องมีศูนย์แพทย์ขึ้นมาใหม่ อีกแห่งหนึ่งเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
ของเจ้าหน้าที่ทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จ านวน 30 กว่าท่าน ที่ท างาน
อยู่ที่ห้องศูนย์แพทย์ปัจจุบันนี้ ล าพังเฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ที่ท างานอยู่ 
33 ท่าน และอาจจะมีพนักงานท่านอ่ืนที่เข้าไปท างานอยู่ ซึ่งพ้ืนที่ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่
ชั้นเดียวผมคาดว่าไม่เกิน 50 ตารางเมตร ซึ่งมีความแออัดและสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ผู้ป่วยที่ไปรับบริการ คร่าวๆที่ผมเคยหารือกับท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบาดาลที่ท่าน
ต้องการอยากจะให้มีห้องหลายๆห้องซึ่งท่านก็จะเห็นได้ว่าห้องกายภาพบ าบัดซึ่งปัจจุบันนี้เรา
ใช้เรือนพิกุล แต่ปรากฏว่าใช้ไปใช้มาความเก่าแก่ของตัวเรือนผุหลังคารั่วฝนตกแรงๆน้ าท่วม 
ซึ่งปัญหาเหล่านี้เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเพราะว่าเป็นเรือนเก่าและอยู่ในที่ลุ่มต่ า
ฝนตกแรงทีไรน้ าท่วมทุกที เพราะฉะนั้นเหตุผลหนึ่งที่เราอยากจะสร้างโรงพยาบาลใหม่เพ่ือให้
มีห้องบริการฟ้ืนฟูท ากายภาพให้กับผู้ป่วยซึ่งเข้ามารับบริการจ านวนมากในแต่ละวัน อีกเรื่องหนึ่ง  
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 คือปัจจุบันนี้ห้องประชุมของแพทย์ พยาบาล ซึ่งจะต้องใช้ประชุมเพ่ือกลั่นกรองเรื่องต่างๆ  
ทุกวันได้กลายเป็นห้องฟ้ืนฟูผู้ป่วยเป็นห้องนวดเพ่ิมเติมเข้ามาจากเตียงที่เรือนพิกุลตามปัจจุบัน
ที่ใช้การไม่ได้ก็ต้องย้ายขึ้นมาใช้ห้องประชุมแทนซึ่งคับแคบอยู่แล้ว เรือนพิกุลใช้งานได้ 4 -5 
เตียง แต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ห้องประชุมใช้ได้เพียงแค่ 3 เตียง ท าให้การให้บริการประชาชน 
ลดน้อยลงและแออัดคับแคบเป็นอย่างยิ่ง แม้แต่ห้องตรวจรักษาผู้ป่วยที่มาตรวจรักษา
ประจ าวันโดยท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลก็จะเสียสละเวลาช่วงเช้ามาท าการตรวจที่  
ศูนย์แพทย์ท่านไปดูได้เลยครับ พ้ืนที่ไม่เกิน 4 ตารางเมตร ไหนจะเป็นเครื่องมือ ที่นั่ง  
โต๊ะเขียนหนังสือ คอมพิวเตอร์ อยากให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลลงไปดูว่าเหตุผลความจ าเป็น
ที่เราขอมันสมควรหรือไม่ ห้องน้ า 2 ห้อง ของผู้ชายและผู้หญิง ห้องน้ าบางวันก็ตันบางวัน  
ก็เต็มซึ่งสร้างความอึดอัดเดือดร้อนเราจะท าก็ต้องปิดศูนย์แพทย์ซึ่งท าไม่ได้นี้เป็นเหตุผลหนึ่ง  
ที่เราต้องมีพ้ืนที่ ห้องตรวจเลือดพ้ืนที่ไม่เกิน 4 ตารางเมตร ทุกเช้ามีประชาชนไปตรวจเลือด 
ห้องทันตกรรมมีทันตแพทย์มาประจ าการอยู่วันละ 1 ท่าน และพยาบาล 1 ท่าน พ้ืนที่ไม่น่า
เกิน 5 ตารางเมตร เครื่องมืออุปกรณ์อยู่ในนั้น ห้องจ่ายยาตอนนี้หลังคารั่วถ้าจะซ่อมแซม 
ก็ต้องรื้อท าใหม่ ห้องท างานของพนักงานคอมพิวเตอร์ 6 ท่าน พ้ืนที่ไม่เกิน 4 ตารางเมตร  
มันอึดอัดไปหมด แม้แต่พยาบาลอยู่หน้าเคาน์เตอร์รับประทานอาหารบนเคาน์เตอร์ท างานด้วย
รับประทานอาหารไปด้วยเพราะไม่มีห้องอาหารมันอึดอัดคับแคบและการปฏิบัติงานค่อนข้าง
ไม่สะดวก ในเมื่อเทศบาลมีงบประมาณที่เพียงพอและอีกอย่างเพ่ือเป็นการบริการประชาชน
ที่มารับบริการ เงินรายได้ทุกบาททุกสตางค์ที่เทศบาลมีอยู่เป็นภาษีของพ่อแม่พ่ีน้องประชาชน
ทุกท่านเพราะฉะนั้นเงินถ้าอยู่ในคลังเฉยๆมันไม่เกิดประโยชน์ต่อพ่อแม่พ่ีน้องประชาชน  
ท่านห่วงเงินทุกบาททุกสตางค์ถูกต้องครับเราก็อยากใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่ามากท่ีสุด 
แต่ถ้าเงินไม่น าออกมาใช้เพ่ือบริการดูแลพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนไม่เกิดประโยชน์ในการเก็บเงิน
อย่างเดียวนะครับ รัฐบาลส่งเงินมาให้เทศบาลเพ่ือใช้จ่ายดูแลให้พ่อแม่พ่ีน้องบ าบัดทุกข์บ ารุง
สุข คงไม่ได้ให้มาเก็บนะครับให้มาแล้วท่านไม่ใช้ถูกเรียกคืน เหตุผลต่างๆที่ว่ามาอยากจะน า
เรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายๆท่านได้ไตร่ตรองดูเห็นว่าการก่อสร้างศูนย์แพทย์ชุมชน
โดยคณะทีมผู้บริหารที่เสนอมามีประโยชน์ท่านก็น่าจะผ่านมติของการออกแบบไปเลย แต่ถ้า
เห็นว่าการก่อสร้างศูนย์แพทย์ไม่มีประโยชน์อะไรมันเปลืองเงินเปล่าๆผมว่าป่วยการที่ท่าน 
จะผ่านญัตตินี้ไป ให้ท่านพิจารณาดูนะครับสิ่งใดที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผมว่าพวกเรา  
ทุกคนมีความปรารถนาที่จะดูแลทุกข์สุขของประชาชน เพราะเราเสนอตัวขึ้นมาท างานให้กับ
ประชาชน ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านรองไพบูลย์ สีหพันธ์ ครับ ที่ได้ตอบข้อซักถาม 
- เชิญท่านมณี กัณหาครับ 

  
นายมณี กัณหา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายมณี กัณหา สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอ
พูดเสริม 2 ข้อ ข้อแรกผมอยากให้ท่ านนายกเทศมนตรีช่ วยให้ท่ านผู้ อ านวยการ 
กองสาธารณสุขฯ อธิบายซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จะเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบถึงการ
ท างาน ซึ่งผู้สูงอายุที่มีการแบ่งโดยทางสาธารณสุขก็คือทางโรงพยาบาล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม
ที่ 1 ติดบ้านติดเตียง หมายถึงเวลาเราลงพ้ืนที่มันมีปัญหาอะไรเพราะกลุ่มนี้เป็นตัวกระตุ้น 
ให้เรามาพิจารณาเงินจ านวน 1,000,000.- บาท ที่จะสร้างศูนย์แพทย์ ช่วยอธิบายด้วยว่า
เวลาลงพ้ืนที่เจอปัญหาอะไร ท าไมถึงผลักดันถึงขั้นต้องมีศูนย์แพทย์ ข้อสองเราเข้าใจว่าเราเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลมันเหมือนอาภรณ์ประดับกายเรา เราท าดีคิดดีมันจะน าความประดับกาย 
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 ที่ดีเลิศ การที่เรามีหน้าที่ต้องตรวจสอบผู้บริหารจริงครับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หมายความว่า 
เราต้องให้ผู้บริหารท างานเราถึงเข้าไปตรวจสอบในการท างานได้ แต่ด้วยสภาเทศบาลมิได้  
ให้ผู้บริหารท างานเราก็ไม่สามารถตรวจสอบผู้บริหารได้นี่คือเรื่องของสมาชิกสภาเทศบาล 
เหมือนคุณครูไม่ให้การบ้านนักเรียนคุณครูจะมีงานตรวจการบ้านเด็กหรือไม่ครับ เหมือนกัน 
ฉันใดฉันนั้น ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านมณี กัณหา ครับ 
- เชิญท่านสาโรจน์ รักงามครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสาโรจน์ รักงาม สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2 จากที่ฟังรายละเอียดจากท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลหลายๆท่าน ผมไม่อยากบอกว่าการท าเราท าอยู่เป็นการขัดขวางเพียงแต่ว่า 
ถ้าท่านวิเคราะห์คิดดีๆในสถานะตอนนี้เราก าลังท าการที่ท าอย่างไรก็ได้ให้โครงการจะท าให้เกิด
ความละเอียดและรอบคอบ ท่านอย่าเพ่ิงตีความว่าที่ผมพูดไม่ผ่านท่านไปสรุปแบบนั้นไม่ได้
เพราะว่ายังไม่ได้ลงมติแต่สิ่งที่ผมพูดอยู่ผมพูดถึงเหตุผลในภาพรวมในการที่เราจะควบคุมดูแล
โครงการนี้ให้กระชับละเอียดมากขึ้นด้วยเหตุผลเพราะว่าผมยังคงยืนยันอยู่เสมอว่าการท างาน
โครงการนี้จะผูกพันกับทางเทศบาลและโรงพยาบาล สิ่งที่เสนอท่านไปให้ลองวิเคราะห์ดู 
ถ้าท่านว่าไม่จริงท่านก็ยกเสียงช่วยไป แต่ถามว่าโครงการนี้ดีไหมแต่เราก าลังจะควบคุม 
บางเรื่องเพราะการท าประชาคมของท่านผมยังสงสัยอยู่ว่าท่านไปเขียนในเอกสารว่า
โรงพยาบาลขนาดเล็ก ค าว่าโรงพยาบาลศูนย์แพทย์ท่านต้องตีความให้ประชาชนเข้าใจว่า 
ต่อจากนี้ไปจะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือเป็นศูนย์แพทย์ แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก
การจัดการเทศบาล แพทย์ ผู้ประกอบการทางวิชาชีพ ถ้าเขาไม่สะดวกมาให้บริการจะท า
อย่างไร ท่านจะสร้างอาคารไว้ให้ใคร มันถึงจ าเป็นต้องมี MOU ท่านจะส่ายหัวอย่างไรผมไม่
สนใจเพราะถือว่าพูดตามหลักการความเป็นจริง แต่ถ้าท่านคิดว่าสบายไม่มีปัญหาท าเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมทุกคนท าเพ่ือส่วนรวมอยู่แล้วครับก็อยู่ที่ท่านวิเคราะห์ ผมไม่ได้มองว่ามัน
เกิดผลก าไรผมมองว่ามีประโยชน์อยู่แล้ว แต่ท่านจะควบคุมเขาอย่างไร ท่านจะรักษาได้เอง
หรือไม่ ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสาโรจน์ รักงาม ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
- เชิญท่านมณี กัณหา ครับ 

  
นายมณี กัณหา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กระผมนายมณี กัณหา สมาชิกสภาเทศบาล งานของสภาเทศบาลเวลาเราพิจารณากันเราอิง
ที่เนื้อหาของหนังสือ ถึงมีการลงนามก ากับไว้ว่ามาจากหน่วยงานไหน ถ้าพูดจริงๆวาระนี้  
มีหน่วยงาน 5 หน่วยงาน 3 กระทรวง เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ใช่เรื่องมาล้อเล่นหรือก าหนดในใจ
ข้างหน้า หมายถึงก าหนดตัวหนังสือคนที่จะเป็นข้าราชการระดับสูงถึงขั้นลงนามเอกสาร  
เป็นหนังสือที่บังคับโดยตัวกฎหมาย ระเบียบ เช่น นายชาญทรัพย์ แย้มเรือง พูดว่าการไปขอ
พ้ืนที่ พัสดุส านักนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับ ดูแล้วดูอีกทุกกระทรวงหวงที่ 
ของตนเองแต่ท าไมถึงให้มา เพราะว่าเดิมเป็นอนามัยนี้คือจุดเริ่มต้นสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาล
เจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปที่พระพุทธบาท เอกสารทุกแผ่นมีการลงนามมาเรียบร้อยถ้าไม่เชื่อ 
ในเอกสารที่เสนอมาเราเสียความรู้สึกเปล่าๆ เชื่อใจด้วยเอกสารและเชื่อใจที่ทางโรงพยาบาล 
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 ชัยบาดาลให้กับเทศบาลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถ้าไม่เชื่อใจเขาไม่มาด าเนินการมาถึง  
ปีปัจจุบัน ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านมณี กัณหา ครับ ที่ช่วยอธิบายเสริมเรื่องเอกสารทั้งหมดครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้ อีกหรือไม่ครับ จะได้ให้ท่าน
นายกเทศมนตรีอธิบาย และลงมติกัน มีหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านชาญทรัพย์ แย้มเรือง ครับ 

  
นายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ โครงการนี้ถ้ามอง 
ในภาพรวมมองอนาคตมองในสิ่งที่เป็นไปได้สิ่งนี้คือสิ่งที่เราจับต้องได้ เพราะอะไรครับอย่างที่
ท่านมณี กัณหา กล่าวไว้แล้ว และอีกอย่างหนึ่งในปัจจุบันศูนย์แพทย์จะมีแพทย์ พยาบาล  
ผู้มีความรู้ บุคลากร อย่างที่ท่านรองไพบูลย์ สีหพันธ์ ได้กล่าวมาแล้ว ถ้ าเกิดมีสมาชิกสภา
เทศบาลอภิปรายเหมือนอย่างว่า ผมไม่สบายใจเพราะผมก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลผมก็มี
ความคิด ไม่ใช่ว่าผมไม่มองเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนจะไม่ได้อะไร ผมเป็นส่วนหนึ่ง  
ของสมาชิกสภาเทศบาลผมต้องเข้าดูแลในเรื่องอะไรบ้าง สนับสนุนเรื่องอะไรบ้าง สมาชิกสภา
เทศบาลไปอ่านให้ลึกซึ้งกว่านี้ว่ามีหน้าที่อะไรที่เข้ามาสภาเทศบาลแห่งนี้ จริงอยู่บางท่าน
อาจจะบอกว่าต้องดูแลผลประโยชน์แต่ที่ท่านรองไพบูลย์ สีหพันธ์ ได้อภิปรายไปในเรื่องรัฐบาล
ได้ส่งเงินให้เทศบาลเพ่ือเอามาท าให้เกิดประโยชน์ แต่ผมไม่ได้ว่าท่านนะครับว่าท่านกลัวว่า  
จะไม่เกิดประโยชน์ก็ยินดีที่ท่านอภิปรายก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยก ากับดู ต้องขอบคุณ
ท่านสาโรจน์ รักงาน ด้วยที่ท่านอภิปรายในเหตุผลของท่าน ผมก็มีเหตุผลของผมฉะนั้นแล้วผม
ขออภิปรายเพียงเท่านี้ แต่บอกด้วยใจจริงว่าผมเข้ามาเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 10 กว่าปี  
2 สมัย ผมไม่เคยคิดที่จะมาขอมาแบ่ง ผมท างานด้วยใจจริง ฉะนั้นแล้วผมพูดได้เลยว่าสมาชิก
สภาเทศบาล ณ ที่ประชุมแห่งนี้ทุกท่านก็มีใจเหมือนผมแต่แนวความคิดอาจจะแตกต่าง 
ไม่ว่ากัน ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านชาญทรัพย์ แย้มเรือง ครับ เท่าที่ฟังมาจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล รวมทั้ง
คณะผู้บริหาร ถ้าเห็นว่าโครงการนี้ดีทั้งหมดทุกคน แต่ว่ามีข้อเป็นห่วงของแต่ละท่านก็ได้
อภิปรายกันไป  
- เชิญท่านสุนทร สนประเสริฐ ครับ 

  
นายสุนทร สนประเสริฐ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรื่องที่เราก าลังอภิปรายกันอยู่นี้ ยืดเยื้อมากเกินไปอยากให้ลงมติเลยครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับ ก่อนที่จะให้ท่านนายกเทศมนตรีได้อธิบายเพ่ิมเติม ผมขออนุญาต
สอบถามและเป็นห่วงว่าที่ท่านรองไพบูลย์ สีหพันธ์ ได้กล่าวถึงศูนย์แพทย์ ความคับแคบต่างๆ 
ผมอยากสอบถามว่าในส่วนนี้เราจะย้ายมาอยู่หลังใหม่ใช่หรือไม่ครับ ผมอยากทราบว่าหลังใหม่
มีอะไรบ้างในนั้น ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ไม่มีแบบในใจหรือไม่มีความต้องการในใจ เช่น 
เราจะสร้างอาคารหรืออะไรซักอย่างก็ควรมีแบบในใจว่าจะสร้างห้องประชุมหรือไม่ ที่จอดรถ 
ที่นั่งพัก ห้องกายภาพ ผมอยากให้ท่านนายกเทศมตรี ฝ่ายบริหารช่วยอธิบายในส่วนนี้ว่าหลัง
ใหม่จะมีอะไรบ้าง เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
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นางธัญญมน ศรีผ่าน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนใหญ่เรื่องการอภิปรายเรื่องศูนย์แพทย์
ไม่ค่อยมีผู้เห็นด้วยซักเท่าไร แต่ดิฉันคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เอาไว้ดูแลทุกๆคน ตั้งแต่
แรกเกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต พ้ืนที่ส าหรับการให้บริการประชาชนที่คับแคบไปเพราะว่า
จากเดิมมี 2 คน กลายมาเป็น 30 กว่าคน เรามีการขยายการบริการในหลายกลุ่มเข้ามา เช่น 
กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีประมาณ 2,000 คน อายุ 60 ปีขึ้นไปถือว่าเป็นผู้สูงอายุ เราดูจาก
จ านวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มติดบ้านติดเตียงเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้
มีอยู่ประมาณ 72 คน ซึ่งเทศบาลได้ลงไปเยี่ยมดูอาการไปช่วยสอนให้คนที่บ้านลูกหลานพ่ีน้อง
ช่วยดูแลวิธีที่ถูกต้องกับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และมีกลุ่มที่เราต้องท างานเชิงรุกเข้าไปดู 
เป็นผู้ป่วยที่ไม่ค่อยมีคนดูแล สองกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่ติดบ้านติดเตียงคนที่ดูแลอยู่กับผู้ป่วย
ตลอดก็เครียดเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นนกลุ่มที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงก็คือ 
ญาติพ่ีน้อง เทศบาลโดยศูนย์แพทย์ก็ต้องออกไปแนะน าแนะแนวให้ก าลังใจในการที่จะดูแล
ผู้ป่วยด้วย เราเน้นย้ าค าว่าผู้ป่วย การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งผู้ที่ดูแลผู้ป่วยด้วย 
ปัญหาต่างๆเหล่านี้ เมื่อ 2 ปีที่ผ่ านมา ทางแพทย์หญิงประนอม ค าเที่ยง รองอธิบดี 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพโรจน์ สุขรัตนวนิช นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ท่านได้เดินทางมาที่ศูนย์แพทย์ และท่านได้ให้แนวคิดกับทาง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล และทางศูนย์แพทย์โดยดิฉันคณะผู้บริหาร และพนักงาน 
ที่ท างานอยู่ศูนย์แพทย์ ว่าการท างานลักษณะเชิงรุกแบบนี้ดีแต่เป้าหมายของเราก็คือ 
เราต้องการให้ผู้ป่วยลดลงหรือไม่มีผู้ป่วย แต่การที่จะไม่มีผู้ป่วยเลยเป็นไปได้ยาก การที่จะให้
ทุกคนมีสุขภาพดีจะต้องเข้มแข็งเป็นองค์กรซึ่งอย่างศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลต าบลล านารายณ์
ตอนนี้เราด าเนินการค่อนข้างเยอะจริงๆ และเป้าหมายคือบริการประชาชน แต่วันนี้  
ในที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ก็ได้แต่พูดว่าจะมีอันไหนหรือไม่จะมีอันนี้หรือไม่ ท าได้จริง
หรือไม่ ลงนาม MOU แล้ว แล้วผู้ที่ลงนาม MOU พอเขาไม่อยู่แล้วจะด าเนินการกันต่อหรือไม่ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ที่ได้ท า MOU เราจะมีการปรับ MOU อยู่เรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน 
ทุกผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่ผ่านมามีแต่คนบอกว่าขอให้ปรับ MOU เพ่ิมขึ้นเพ่ือที่จะได้ดูแล
พ่อแม่พ่ีน้องประชาชน ทั้งๆท่ีโรงพยาบาลชัยบาดาลจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของเขาแต่ท าไมเขาถึง
มาช่วยเราแบบนี้ได้ อย่างน้อยเทศบาลต าบลล านารายณ์ได้แบ่งเบาภาระแต่การแบ่งเบาภาระ
มาเราออกแค่ค่าสถานที่ ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และอุปกรณ์บางส่วน นอกนั้นโรงพยาบาล
ชัยบาดาลให้กับเรา ถามว่าเรามีแพทย์หรือไม่เราไม่มี สามารถจ้างเอกชนได้หรือไม่ เราเคย
ติดต่ออยู่และปัจจุบันนี้มีแพทย์หลายท่านที่เสนอที่จะมาอยู่ศูนย์แพทย์ ก็เป็นโครงการ 
ในอนาคตซึ่งดิฉันได้วางแผนเอาไว้กับท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล ส่วนพยาบาล
ของเราก็มีกรอบอัตราก าลัง รวมทั้งเรามีพยาบาลของเราเองด้วย เรามีเจ้าหน้าที่ของเราอยู่เป็น
บางส่วน ถามว่าเราจะรักษาได้หรือไม่ถ้าผู้ป่วยคนไหนมีอาการหนักมากตอนนี้เราก็ทันสมัย 
มีเฟสบุ๊ค ไลน์ โทรแบบวิดีโอคอลเห็นหน้าว่าผู้ป่วยมีอาการแบบนี้ ถ้าเกิดผู้ป่วยเร่งด่วน 
อยู่ที่บ้านก็สามารถคุยอาการ ดูสภาพกับแพทย์ ผ่านทางโทรศัพท์ได้ นี่คือการท างานเชิงรุก 
อย่างที่ท่านรองไพบูลย์บอกว่าอาคารขนาดนี้มีแพทย์รวมทั้งพนักงานอยู่ด้วยท างานกันไม่มีห้อง
ประชุม ห้องอาหาร มีแต่ห้องท างาน ท างานไปด้วยรับประทานอาหารไปด้วยอยู่ตรงนั้น เราจะ
ดูแลสุขภาพของคนเราก็ต้องดูแลของคนท างานด้วยเหมือนกัน อาคารที่จะสร้างใหม่ไม่ได้คิดว่า
จะต้องมีแบบนั้นแบบนี้แต่เป้าหมายเราถามว่ามีหรือไม่ เมื่อซักครู่ที่ถามออกมามันไม่ชัดเจน 
ถามว่ามีแบบในใจหรือไม่เราไม่มีแบบในใจนะคะว่าจะต้องสร้างแบบไหน แต่เรารู้ว่าควรจะมี
ห้องตรวจ ห้องทันตกรรม ห้องเจาะเลือด ห้องจ่ายยา ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือป้อนข้อมูล  
ห้องส่วนรวมซึ่งเป็นห้องพักผ่อนของแพทย์และพยาบาล คือเอาไว้รับประทานอาหาร เอาไว้  
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 ประชุม ก็ต้องมี เราจะดูแลประชาชนหรือจะดูแลใครก็ตามคนที่ท างานต้องถูกดูแลด้วย ห้องน้ า 
ห้องบรรเทาฟ้ืนฟูผู้ป่วย ห้องรับศพ มันก็ต้องมีหมดแต่ถามว่าตัวแบบไม่รู้เขาจะออกแบบให้เรา
อย่างไรแต่ห้องต่างๆเหล่านี้มี เมื่อสักครู่ที่ท่านถามในที่ประชุมสภาเทศบาลว่ามีแบบหรือไม่ 
เราไม่มีแบบเพราะเราต้องไปจ้างเขาออกแบบ แต่ห้องที่สมควรจะมีต้องมีอยู่แล้วโดยเฉพาะ
ห้องนั่งรอ ปัจจุบันนี้เราให้นั่งรอคิวอยู่ข้างนอกบางวันคนใช้บริการเยอะต้องน าเต็นท์ไปกาง 
ห้องคัดกรอง บางครั้งมีแพทย์จากโรงพยาบาลหนองม่วงมาท าโครงการตรวจสายตาให้กับ 
ศูนย์แพทย์ก็ไม่มีห้อง ถามว่ามีแบบหรือไม่เราไม่รู้เพราะต้องจ้างออกแบบ แต่ห้องต่างๆที่ควร
จะมี ห้องนั่งรอผู้ป่วย ห้องคัดกรอง ห้องจ่ายยา ห้องเจาะเลือด ห้องทันตกรรม ห้องตรวจรักษา 
ห้องประชุม ห้องกายภาพ ห้องนวดแผนไทย ห้องเก็บข้อมูล ที่ขาดไม่ได้คือห้องน้ าซึ่งเป็น
สาระส าคัญ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ดิฉันต้องการให้ทุกๆท่านได้ทราบว่าเป้าหมายเราเป็นแบบนี้ 
และท่านคิดว่าผู้บริหารจะไปใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยมันจะมีกฎหมาย ระเบียบก าหนดขึ้นมา  
เราต้องด าเนินการตามข้อกฎหมายอยู่แล้วเพราะตรวจงานที่ตรวจสอบมีทั้งส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ประชาชน 
รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล ท่านก็ตรวจสอบเรามาอยู่แล้ว อยากจะบอกว่าการท างานเราไม่ใช่
ดูแลผู้ป่วยผู้ที่ก าลังจะป่วยอย่างเดียว เราดูแลคนท างานด้วยเราอยากให้มีผู้ ป่วยลดน้อยลง 
เพราะเราจะต้องท าหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมป้องกันไม่ให้ทุกคนป่วย เป็นงานที่เรา 
มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงและขยายงานด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกๆด้าน เพราะฉะนั้น
การก่อสร้างที่ท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบาดาลท่านเขียนมาว่ามีความจ าเป็นต้อง
ก่อสร้างโรงพยาบาลขนาดเล็ก ท่านจะเห็นในตัวญัตติดิฉันเขียนว่าสังกัดศูนย์แพทย์ชุมชน
เทศบาลต าบลล านารายณ์ เพราะฉะนั้นค าว่าศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลต าบลล านารายณ์เราคง
ต้องใช้ชื่อนี้อยู่ อาคารที่บอกว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กเป็นอาคารๆคล้ายกับโรงพยาบาล  
ขนาดเล็กแต่การบริหารงานภายใต้ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลต าบลล านารายณ์ การลง MOU 
ถึงท่านจะเรียกว่าจะไปลงนาม MOU อย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่ แต่ดิฉันให้เกียรติ MOU 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เราด าเนินการด้วย เทศบาลไม่มีก าไรหรือขาดทุนแต่จะต้องบริการ
ประชาชนทุกรูปแบบ อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบที่เราดูแลสุขภาพของทุกคน ท่านใดมีข้อมูลที่จะ
สอบถามเพ่ิมเติมเชิญได้นะคะ ขอบคุณค่ะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้อธิบายเพ่ิมเติมต่อข้อสอบถามของสมาชิกสภาเทศบาล 
- ผมเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลหลายๆท่านได้สอบถามกันมาพอสมควรแล้ว ผมจะขอมติในที่
ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(กองสาธารณสุขฯ) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ได้แก่ 
1. นายชาญทรัพย์  แย้มเรือง               6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  อ่อนละมูล                 7. ร้อยต ารวจตรีก าจัด สุขจันทร์  
3. ร้อยต ารวจตรีชูชาติ  เดชพร             8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 
4. นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์                9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     10. นายไสว  สิงห์ทอง 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไม่มีค่ะ 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียงโปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 1 เสียง ได้แก่ 
1. นายสาโรจน์  รักงาม  

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขออนุญาตพัก 5 นาที แล้วมาประชุมต่อครับ 
- ครบเวลาพัก 5 นาทีแล้วนะครับ ผมจะด าเนินการประชุมต่อนะครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์เสนอญัตติเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผ่าน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางธัญญมน  
ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี  
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน 2 คันๆ ละ 
2,400,000.- บาท เป็นเงิน 4,800,000.- บาท 

(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ าหนัก
มูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม 

(2) ตัวถังท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร 
(3) รถรับน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก  

ไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม 
(4) ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อ

ตารางนิ้ว 
(5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 
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 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 128 จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2562 

รวมโอนเงินงบประมาณรายจ่ ายไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ 1 รายการ เป็น เงินทั้ งสิ้น  
4,800,000.- บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 

เหตุผล 
เพ่ือให้มีรถบรรทุกขยะทดแทนคันเดิมที่เสื่อมสภาพ ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีพร้อม 

จัดเก็บขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ประกอบกับในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีวงเงิน

เหลือจ่ายเพียงพอที่จะโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือด าเนินการได้ จึงขอเสนอญัตตินี้ 
ต่อสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๑ ข้อ ๒๗ 

จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ ให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา
อนุมัติให้ซื้อรถขยะ 2 คัน ต่อไป 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้อธิบายเหตุผลสนับสนุนญัตตินี้ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้ เชิญครับ 
- เชิญท่านชาญทรัพย์ แย้มเรือง ครับ 

  
นายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายชาญทรัพย์ 
แย้มเรือง สมาชิกสภาเทศบาล ในเรื่องรถขยะที่น าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลไปแล้วครั้ง
หนึ่ง จริงๆแล้วในส่วนนี้ผมคิดว่าก็น่าสมควรที่จะซื้อใหม่ได้แล้วเพราะคันเก่าที่ใช้งานอยู่โดย
อายุการใช้งานเกือบ 20 กว่าปี ปัจจุบันปริมาณขยะในเขตเทศบาลเพ่ิมขึ้นทุกวัน ถ้าเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบก็สมควรให้ความเห็นชอบ ส่วนในเรื่องรถขยะถ้าเห็นชอบแล้วผม
มีรถที่เป็นห่วงอยู่คือเรื่องบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เก็บขยะ ผมเคยสอบถามท่านบอกว่าถ้าเกิดซื้อ
รถขยะแล้วเดี๋ยวคนก็มาเองอันนี้ถูกต้องครับแต่วิธีการเก็บครับเพราะปัจจุบันผมตื่นเวลา 
04.00 - 05.00 น. ผมจะตื่นมาออกก าลังกายจะเห็นพนักงานเก็บขยะ และพนักงานกวาด 
ตอนเช้าเก็บแล้วดูสะอาดดี แต่ช่วงสายจะเลอะเทอะโดยเฉพาะบริเวณหมู่ที่  3 ต าบล  
ล านารายณ์ เรียบทางรถไฟ เราสังเกตดูนะครับว่าปัญหาน่าจะเกิดจากหลายๆส่วน คือ คนเก็บ
ของเก่า คนนอกเขตพ้ืนที่ อาจจะไม่คาบเกี่ยวกับเรื่องรถขยะผมขออนุญาตท่านประธาน  
สภาเทศบาลเรื่องรถขยะไม่น่ามีปัญหาถ้าเกิดท่านให้ก็ให้แต่ถ้าท่านไม่ให้ก็ไม่ว่ากัน แต่อันนี้  
ผมอยากให้ดูเรื่องการบริหารจัดการการเก็บขยะ ฉะนั้นแล้วผมฝากด้วยนะครับท่านผู้บริหาร
เราจะมีแนวความคิดหรือวิธีการอย่างไรในเรื่องการบริหารจัดการไม่เกี่ยวกับรถขยะ พอมี  
รถขยะแล้วไม่มีคนจะท าอย่างไรโดยเฉพาะถนนสาย 21 ซึ่งเป็นถนนสายหลักผมเห็นทาง
เทศบาลได้ตั้งถังขยะ ผมเคยพบเห็นคนนอกเขตพ้ืนที่มาทิ้งเราจะสังเกตได้ถ้าคนนอกพ้ืนที่มา
ทิ้งขยะจะเป็นถุงด า ขยะเขาจะเยอะ เขาจะไม่ทิ้งลงในถัง ฉะนั้นแล้วผมอยากให้คณะผู้บริหาร
หรือผู้รับผิดชอบเราน่าจะมีแนวความคิดว่าโซนไหนที่ควรจะให้มีถังขยะ หรือให้มีถังขยะ
น้อยลง แล้วให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ เมื่อเช้านี้ผมได้ปรึกษากับท่านรองไพบูลย์ สีหพันธ์ 
ท่านได้บอกว่าเคยทดลองใช้กับหมู่บ้านศุภกัญญาก็ได้ผลดี คือแต่ละบ้านดูแลกันเองถึงเวลารถ
ขยะก็เข้าไปเก็บ ผมคิดว่าอันนี้น่าจะลดในเรื่องปริมาณขยะได้ เพราะว่าถ้าเกิดคนนอกเขตเข้ามา 
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 ท าให้เราต้องรับภาระในส่วนนี้ ในส่วนของการให้ความรู้การคัดแยกขยะผมเห็นประชาสัมพันธ์
ทุกๆวันในเรื่องการคัดแยกขยะ ขยะอันตรายต้องทิ้งที่ไหน ให้ความรู้แต่ผมยังไม่เห็นว่าถังที่ทิ้ง
ขยะอันตรายอยู่จุดไหน เมื่อเช้าผมได้สอบถามท่านรองไพบูลย์ สีหพันธ์ ท่านได้ตอบว่าอยู่ตาม
ชุมชนหน้าบ้านประธานชุมชน ขออนุญาตท่านรองไพบูลย์ สีหพันธ์ ที่ได้เอ่ยชื่อท่านก็บอกว่า
เราไม่รู้จะท าอย่างไร ผมอยากได้ท่านลองคิดพิจารณาในส่วนนี้เรื่องของการจัดการการทิ้งการ
จัดเก็บและเรื่องคนเก็บของเก่าแล้วท าเลอะเทอะ เก็บแล้วไม่น าไว้ที่เดิม โดยเฉพาะหมู่ที่ 3 
ต าบลล านารายณ์ เรียบทางรถไฟ โดยเฉพาะก่อนถึงหน้าร้านต่างที่เป็นทางเรียบทางรถไฟแถว
หน้าบ้านท่านประธานสภาเทศบาลครับ ท่านน่าจะเห็นอยู่ ขอฝากเรื่องนี้ครับแต่ว่าเรื่องรถขยะ
ผมคิดว่าแล้วแต่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านชาญทรัพย์ แย้มเรือง ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้ เชิญครับ 
- เชิญท่านไสว สิงห์ทอง ครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายไสว สิงห์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล  
เขต 2 ผมจะขอเสนอผ่านไปยังผู้บริหาร เรื่องขยะกับพนักงานเก็บขยะ สมมติว่าพวกกระผม
อนุมัติรถขยะ 2 คันแล้ว ผมอยากจะทราบว่าคณะผู้บริหารมีแนวทางที่จะจัดการรถขยะ
อย่างไรบ้าง ส่วนผมมีความคิดแบบนี้ผมขอเสนอท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหาร 3 ข้อ  
1.พนักงานเก็บขยะรู้สึกว่ามี 10 คน แต่ปัจจุบันผมไม่ทราบว่ามีกี่คน ควรเพ่ิมเป็น 15 คน 
หรือ 20 คน จะดีหรือไม่ครับ เพ่ือความรวดเร็วของงานและเพ่ือไม่ให้ขยะตกค้าง 2.พนักงาน
เก็บขยะควรแบ่งเป็น 2 ชุด เพ่ือผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามตารางที่เจ้าหน้าที่เราก าหนดไว้ 
3.ควรพิจารณาค่าตอบแทน เงินเดือนพนักงานเก็บขยะ ตอนนี้ไม่ทราบว่าเงินเดือนเท่าไหร่ครับ 
ผมเป็นห่วงเลยอยากจะเห็นล านารายณ์บ้านเราเจริญ เป็นเมืองที่สะอาด เป็นเมืองที่น่าอยู่  
และมีชีวิตที่ดี ผมมีข้อเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านไสว สิงห์ทอง ครับ 
- ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้ เชิญครับ 
- เชิญท่านมณี กัณหา ครับ 

  
นายมณี กัณหา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กระผม นายมณี กัณหา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ วันนี้เราพิจารณาเรื่องรถขยะ 
คือ ผมจะเสนอว่า ถ้าเราผ่านวันนี้ไป งบประมาณปี 2564 ผมอยากเสนอเข้าแผนอีก 1 ครั้ง 
ถามว่าท าไมต้องซื้ออีก เท่าที่ทราบ 2 คัน ที่ใช้อยู่ น่าจะจ าหน่ายได้ เพราะถ้าเราเก็บเอาไว้มัน
จะยิ่งเก่า เวลาจ าหน่ายก็จะไม่ได้ราคา แต่ถ้าเราซื้อใหม่มาถามว่ามันเปลืองงบประมาณหรือไม่ 
ไม่มีนะครับ เพราะว่าเราไม่มีงบซ่อม จึงจะเสนอผ่านสภาว่า ปี 2564 ลองเพ่ิมงบรถเก็บขยะ 
จ านวน 1 คัน จริงๆใจผมอยากให้เพิ่ม 2 คัน เราสามารถใช้คันเว้นคันได้ ผมขอเสนอผ่านไปยัง
ผู้บริหารนะครับ ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้ เชิญครับ 
- เชิญท่าน สาโรจน์ รักงาม ครับ  
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นายสาโรจน์ รักงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสาโรจน์ รักงาม สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2 ในเรื่องของการจะซื้อรถขยะ โดยรวมผมก็เห็นด้วย แต่การมีรถขยะถ้าเราซื้อมาอีก  
2 คัน ก็เท่ากับว่าเรามี 4 คัน แต่ผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่มันควบคู่ไปกับรถ คือ เรื่องบุคลากร
หรือเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ถ้าเราดูภาพรวมของเขา มันมีจ านวนไม่พอกับรถที่ก าลังจะมา 
ปัจจุบันนี้พนักงานของเราตอนนี้มีจ านวน 13 คน จริงๆเมื่อเดือนที่แล้วมี 11 คน และเข้าใหม่
มาอีก 2 คน โดยมีลูกจ้างประจ า 1 คน เจ้าหน้าที่ตามภารกิจ จ านวน 1 คน พนักงานทั่วไป 
จ านวน 5 คน จ้างเหมา จ านวน 6 คน รวมเป็น 13 คน ทั้งนี้ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  
ตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไป พวกนี้ไม่น่าเป็นห่วงครับ เพราะเขามีสวัสดิการ เขาก็จะได้
เงิน 9,000.- บาท และก็บวกค่าอ่ืนๆอีก 1,000.- บาท รวมแล้วประมาณ 10,000.- บาท 
แต่ผมเป็นห่วงพนักงานจ้างเหมา จ้างเหมาเรามี 6 คน ผมเป็นห่วงตรงที่ว่ามันไม่มีสวัสดิการ
ใดๆ นอกจากว่าท าโอทีหรือท างานในวันหยุด 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอโทษนะครับท่านสาโรจน์ รักงาม ตอนนี้เราพิจารณาเรื่องซื้อรถขยะ 2 คัน ส่วนที่ท่าน
อภิปรายเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการต่างๆ ข้อมูลต้องถูกต้องนะครับ ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง ท่านต้อง
รับผิดชอบ แต่อยากจะบอกว่าตอนนี้ก าลังอภิปรายเรื่องรถขยะ 2 คัน เชิญครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- ท่านประธานสภาเทศบาลครับท าไมต้องพูดเรื่องคน เพราะว่าการท างานมันผูกพันกับเรื่องรถ
ขยะถ้ามีรถไม่มีคนมันก็ท างานไม่ได้ ผมจึงอยากบอกว่ามันเป็นเรื่องจ าเป็นผมเลยอยากให้
ผู้บริหารได้พิจารณาดูเรื่องค่าใช้จ่าย ถ้าเรามามองสถิติเรื่องของคน มันน่าตกใจตรงที่  
ปี พ.ศ. 2560 มีพนักงาน 12 คน ปี พ.ศ. 2561 มีพนักงาน 11 คน ปี พ.ศ. 2562  
มีพนักงาน 13 คน ปี พ.ศ. 2563 มีพนักงาน 13 คน และมีปัญหาเรื่องการเข้าๆออกๆ  
ผมเลยอยากให้ท่านพิจารณาเรื่องของโครงสร้างว่ามีเพียงพอหรือไม่ และถ้ามีรถก็ต้องเพ่ิม
จ านวนคนให้ได้ ขอบคุณมากครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สรุปก็คือให้เพ่ิมคนนะครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้ เชิญครับ 
- เชิญท่านมณี กัณหา ครับ 

  
นายมณี กัณหา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กระผมนายมณี กัณหา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ ครับ ผมขอประท้วงท่าน
ประธานสภาเทศบาลครับ ถ้าจะคุยเรื่องอ่ืนๆควรจะคุยในวาระสุดท้ายครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้ เชิญครับ 
- เชิญท่าน ร.ต.ต.ชูชาติ เดชพร ครับ 

  
ร.ต.ต.ชูชาติ เดชพร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม ร.ต.ต.ชูชาติ เดชพร สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลล านารายณ์ ตามญัตติของผู้บริหารได้เสนอซื้อรถขยะ จ านวน 2 คัน ซึ่งก็ได้เสนอมา
หลายครั้งแล้ว ซึ่งวันนี้หลายท่านก็ให้ความเห็นว่ามีความจ าเป็นที่ต้องซื้อรถขยะ แต่ท่านเป็น
ห่วงเรื่องบุคคลากรที่จะมาท างาน ท่านต้องเอาตามก าหนดนะครับว่าเป็นต าแหน่งลูกจ้างเหมา
จ่าย ลูกจ้างตามภารกิจ ลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างประจ า ที่เขาต้องจ่ายตามอัตราที่ก าหนดไว้
กี่บาท ผมต้องขอความร่วมมือกับสมาชิกทุกท่านว่า การซื้อรถขยะมีความจ าเป็น เพราะรถขยะ 
เก่าแล้วเสียแทบทุกวันครับ ขอบคุณมากครับ 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณ ร.ต.ต.ชูชาติ เดชพร มากครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้อีหรือไม่ครับ เชิญครับ 
- ไม่มีนะครับ ขอเชิญท่านนายก ครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผ่าน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางธัญญมน  
ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ ที่เป็นผู้เสนอญัตติขอซื้อรถขยะคันใหม่ 2 คัน 
เพราะว่าคันเก่า 2 คัน ที่ใช้อยู่มันพังทุกวัน ดิฉันก็เคยเสนอสภามา 2 ครั้งแล้ว สภาเทศบาล  
ไม่เห็นชอบและมีการแปรญัตติตัดออกไป ปัญหาของเรื่องรถขยะที่ส าคัญก็คือรถขยะคันเก่า  
2 คัน ใช้งานมานานและค่อนข้างที่จะพัง เป็นห่วงพนักงานเหมือนกันว่าถ้าเกิดใช้งานไปแล้วมี
อะไหล่พังหรือเกิดอุบัติเหตุเราจะท าอย่างไร การที่เราจะใช้คนท างานก็เหมือนกับศูนย์แพทย์ 
เราใช้คนท างานเราก็ต้องมีเครื่องมือให้เขาด้วย เครื่องมือในการท างานของคนเก็บขยะก็คือ 
รถขยะ และมันก็เป็นการบริการในการเก็บขยะที่ท่านไม่ใช้แล้ว เก็บเอาไปจัดการ จะเห็นว่ารถ
ขยะก็มีความส าคัญแม้ว่าเทศบาลจะพยายามท าตามนโยบายของรัฐบาล ในหลายๆประเด็น
ปัญหาที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลบอกว่ามีคนนอกมาทิ้งเยอะ คือเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
เราเป็นทางผ่านเราจะไม่ปิดประตูบ้านของเรา เพราะฉะนั้นเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องมีขยะ 
จากข้างนอกเข้ามา ในส่วนของท่านสมาชิกได้ข้อมูลมาก็น่าจะได้มาจากกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อมเพราะกองนี้มีอยู่กองเดียว ก็ดีนะคะท่านได้ข้อมูลไปมันก็เป็นประโยชน์  
ท่านสามารถตรวจสอบการท างานของเทศบาลได้ เพราะฉะนั้น การที่จะจ้างคนเพ่ิมขึ้นเราต้อง
จ้างตามรถขยะท่ีเราใช้งาน รถ 1 คัน มี 5 คน เราจะไปเพิ่มเป็น 8 คน ก็ไม่ได้ แล้วก็ถ้าเราจ้าง
คนมาเป็น 2 กะ ท าวันหนึ่งเว้นอีกวันหนึ่ง ระเบียบข้อกฎหมายเขาไม่มีให้ ในการที่จะก าหนด
เงินเดือนที่ท่านสมาชิกบอกว่าท าไมไม่จ้างตามวุฒิ พนักงานเก็บขยะเรารับตั้งแต่ไม่มีวุฒิ  
ไปจนถึงจบปริญญาเอกนะคะ แต่เราจ้างเขาด้วยเนื้องาน เราไม่ก าหนดวุฒิไม่ก าหนดคุณสมบัติ 
ท่านใดมีลูกหลานสามารถมาสมัครได้ ตรงนี้ถามว่ามีอะไรดูแลเขาหรือไม่ มีทั้งหมดเลยคะ  
ทุกคนจะมีสวัสดิการในแต่ละอย่างแต่เขาจะรู้หรือไมเ่ราไม่รู้เหมือนกัน และแจ้งให้ทราบทุกครั้ง
ที่มีการประชุมพนักงาน ท่านอาจจะได้ข้อมูลมาไม่ครอบคลุม ก็กลับไปถามอีกครั้งหนึ่ง ในส่วน
ของพนักงานบอกตามตรงนะคะ พนักงานที่ท างานอยู่ท างานดีมาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระเบียบ
กฎหมายมันก าหนดว่ารถคันหนึ่งมันมีจ านวนคนได้เท่าไหร่ เราไม่สามารถจ้างตามอ าเภอใจได้ 
รถคันหนึ่งท างานวันเว้นวันมันก็ไม่ได้อีก มันก็ไม่มีระเบียบกฎหมายที่ให้เราอีก อันนี้มันเป็น
ข้อจ ากัดของเราจริงๆ อันนี้ต้องน าเรียนประธานสภาให้ทราบ พนักงานของเรามีมากกว่า  
13 คน แต่พนักงานอาจจะให้ข้อมูลท่านไม่ครอบคลุม เรามีมากกว่านั้น แต่เขาอาจจะไม่ทราบ 
ทีนี้ถ้าเราจะไปจ้างเกิน แล้วมีคนมาถามว่าคุณใช้เหตุผลอะไรที่จ้างคนเกิน เราอยากท าแต่
กฎหมายมันไม่ให้ ในเรื่องของการจัดวิธีการบริหารจัดการ เราก็พยายามท าเกือบทุกรูปแบบ 
แม้กระทั่งถังขยะอันตราย ถังขยะสีแดง สีส้ม เราวางหน้าส านักงาน หน้าบ้านประธานชุมชน 
เพราะถ้าวางไว้หน้าบ้านคนอ่ืน เขาไม่รู้ อาจจะทิ้งขยะแบบทั่วไป ตรงนี้เราก็บริหารจัดการ  
ในส่วนขยะของภายนอกเราบอกตรงๆว่าเราไม่สามารถห้ามได้เลย เพราะคนที่มาจับจ่าย  
ใช้สอยมาซื้อของก็น าขยะเข้ามาด้วย เช่นวันเสาร์กับวันพุธ แต่เราก็พยายามแจ้งว่ามันต้อง
จัดการอย่างไร ขอบคุณส าหรับค าแนะน าทั้งหมดเลย แต่สิ่งที่นายกเทศมนตรีขอเสนอซื้อรถ
ขยะใหม่ 2 คัน เพื่อทดแทนคันที่มันเก่า แล้วคันเก่าเราก็จะไม่ใช้ เพราะถ้าเราใช้คันเก่าแล้วมัน
ประสบอุบัติเหตุจากรถพัง มันจะไม่คุ้ม ในส่วนของเรื่องอัตราการจ้าง เราไม่ได้จ่ายเงินตามวุฒิ 
เราจ่ายตามเนื้องานที่เขาสามารถท างานให้ได้ มันก็จะเป็นไปตามระเบียบที่กฎหมายก าหนดมา 
มันจะดูว่าเนื้องานมีเท่าไหร่ ไม่ได้ก าหนดว่าเงินเดือนเท่าไหร่นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณที่สอบถาม 
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 กันมา และดิฉันก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563 มาซื้อรถขยะ 2 คัน อย่างน้อยก็น ามาดูแลประชาชนในเขตเทศบาลของเรา ให้มีความ
ปลอดภัยและก็มีเครื่องมือให้กับผู้ปฏิบัติงานนะคะ ขอบคุณคะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้ตอบข้อซักถามนะครับ 
- ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุนทร สนประเสริฐ ครับ 

  
นายสุนทร สนประเสริฐ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสุนทร สนประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
ผมอยากแนะน าครับผมเคยเสนอไปหลายครั้งแล้วครับ ค าว่าขยะมันเหม็นนะครับจะเป็นที่  
กองขยะหรือที่รถขยะ ผมอยากให้มียาฆ่าเชื้อติดรถไปด้วยและก็ฉีดเวลารถขับไป ค่อยๆทยอย
ฉีดเที่ยวละครั้งก็ยังดี ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ 
- ถ้าไม่มีแล้วผมจะลงมตินะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
กองสาธารณสุข โปรดยกมือขึ้นครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ได้แก่ 
1. นายชาญทรัพย์  แย้มเรือง            7. ร้อยต ารวจตรีก าจัด สุขจันทร์                  
2. นายสุระพล  อ่อนละมูล              8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 
3. ร้อยต ารวจตรีชูชาติ  เดชพร          9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์             10. นายไสว  สิงห์ทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                  11. นายสาโรจน์ รกังาม 
6. นายมณี  กัณหา           

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 

  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์เสนอญัตติเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผ่าน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางธัญญมน  
ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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 หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน  จ านวนเงิน 2,500,000.- บาท คุณลักษณะ
พ้ืนฐานดังนี้ 

1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
2) มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก 
3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าชไม่น้อยกว่า 2 ท่อ พร้อมที่แขวนน้ าเกลือ 
4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 
5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM พร้อมอุปกรณ ์
6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง 
7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 

(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ 
(2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
(3) เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์ 
(4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
(5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน 
(6) ชุดเฝือกลม 
(7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส าหรับส่งท่อก๊าซ 
(8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น 
(9) เก้าอ้ีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ 
(10) เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ 
(11) เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ 

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2561-2565 หน้า 15 

รวมโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  
2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 

เหตุผล 
- เพ่ือให้บริการรับส่งผู้ป่วยในระดับ( Intermediate Life Support, ILS)  สามารถให้การ

พยาบาลผู้ป่วยในภาวะใกล้วิกฤตได้ การช่วยชีวิตและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยเทคนิคชั้นสูงที่มี
อุปกรณ์ถูกวิธี การช่วยคลอด สามารถให้สารละลายทางเส้นเลือดและยาบางชนิดได้โดย  
อยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ประจ าศูนย์สั่งการ 

- เพ่ือให้บริการผู้ป่วยเรื้อรัง(ติดบ้านติดเตียง) และผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย 

- เพ่ือให้การประสานงานข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลชัยบาดาลกับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อการส่งผู้ป่วย  

- เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการรับส่งผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วย มีความเตรียมพร้อมในการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 เทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ประกอบกับในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีวงเงิน
เหลือจ่ายเพียงพอที่จะโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือด าเนินการได้  จึงขอเสนอญัตตินี้  
ต่อสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๑ ข้อ ๒๗ 

จึงเสนอญัตตินี้ต่อสมาขิกสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาให้ซื้อรถพยาะบาล (รถตู้) ต่อไป 
ดิฉันขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมทุกวันนี้เทศบาลมีรถพยาบาล (รถตู้) 1 คัน บริการผู้ป่วยติดบ้านติด

เตียงประมาณ 72 ราย รวมทั้งผู้ป่วยที่โทรศัพท์เข้ามานับไม่ถ้วน บางวันมีโทรศัพท์เข้ามาเวลา
เดียวกันหลายเคส โดยเฉพาะเคสที่เจ้าหน้าที่ก าลังเปลี่ยนสายสวนให้กับผู้ป่วย พอมีโทรศัพท์
ให้เรียกไปรับผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ก็ไปสามารถออกไปรับได้ ตรงนี้ท าให้ผู้ป่วยที่โทรศัพท์เข้ามาบอก
ว่าไหนว่าบริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจ รวดเร็ว เจ้าหน้าที่ก็อธิบายให้ฟังผู้ป่วยก็ไม่เข้าใจ เจ้าหน้า
ติดเคสอยู่ก็ไม่สามารถไปรับผู้ป่วยอีกรายได้ กรณีแบบนี้มีค่อนข้างประจ าแต่ไม่ได้มีทุกวัน เรา
จึงมีความจ าเป็นต้องประสานกับทางโรงพยาบาลเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว เป็นการท างาน
ร่วมกัน ดิฉันขออนุญาตเล่าให้ฟังมีอยู่วันหนึ่งดิแนได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลคุณหมอบอก
ว่าจะต้องส่งตัวด่วนไปยังโรงพยาบาลพระนารายณ์ เราดูคนไข้อยู่ 2 ชั่วโมง รถพยาบาลก็ยังไม่
มาเนื่องจากติดเคสหมด เลยบอกว่าทางโรงพยาบาลชัยบาดาลยืมรถพยาบาลของเทศบาลฯได้
หรือไม่ แพทย์พยาบาลก็ไม่มีใครตอบเลยได้สอบถามกับท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัย
บาดาลท่านบอกว่าท่านได้ให้นโยบายไว้ว่าโรงพยาบาลอย่างไรก็ต้องรอรถไม่อยากให้ยืม
รถพยาบาลของศูนย์แพทย์ฯ ถึงแม้ว่าจะเป็นคนในเขตเทศบาล ถ้าเกิดศูนย์แพทย์มีผู้ป่วย
ฉุกเฉินหรืออาการวิกฤตไม่มีรถพยาบาลโทรมาแล้วไม่มีรถพยาบาลจะวิกฤตกว่าอีกนะคะ 
เพราะอย่างน้อยผู้ป่วยที่ส่งต่อก็ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาล แต่ถ้าผู้ป่วยที่
โทรศัพท์มาอาการวิกฤตถึงขั้นต้องสูญเสียถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ไปรับหรือรถพยาบาลถูกยืมเอาไปใช้
ท าให้ประชาชนในเขตเทศบาลไม่มีความมั่นใจ ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัย
บาดาลที่ให้ความส าคัญกับเคสต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเวลาไหน อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่
ท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลขอให้ศูนย์แพทย์ต าบลล านารายณ์เพ่ิมอีก 1 คัน ท่านใดมีอะไร
สอบถามท่านสามารถสอบถามมาได้ดิฉันจะมาตอบอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณค่ะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ 
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ได้เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมี
อะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านมณี กัณหา ครับ 

  
นายมณี กัณหา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- ผมนายมณี กัณหา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ ขอท้าวความนิดนึงท่านที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว ท่านบอกว่ารถพยาบาล (รถตู้) คันนี้ ชีวิต 1 ชีวิตก็เกินคุ้ม
แล้ว แต่พอมาดูญัตติที่ก าลังพิจารณารถพยาบาล (รถตู้) อีกคัน มองย้อนไประเบียบวาระที่ 4 
ที่ถกเถียงกัน ผ่านการอนุมัติที่ประชุมสภาเทศบาลไปได้ ที่จริงมันเกี่ยวกันนะครับวาระที่ 4 
และวาระที่ 6 เพราะมีค าว่าผู้ป่วยติดเตียง MOU ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้อธิบายอันนี้คือ 
เนื้อในมันแต่ ไม่ ได้ เขียนเป็นลายลักษณ์ อักษร แต่ เชื่อมกันใกล้บ้านใกล้หมอที่ท่า น
นายกเทศมนตรีได้อภิปราย ผมถึงบอกว่ารถตู้พยาบาลวิเศษ วิเศษอย่างไรโทรปุ๊บมาปั๊บเขาเอ่ย
ชื่อธานินทร์ ซึ่งขับรถตู้พยาบาล เขาพูดลักษณะนี้ว่าเขาไม่ใช่เทวดาเขาก าลังขับรถไปส่งผู้ป่วยที่ 
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 โรงพยาบาล อีกคนหนึ่งโทรมาให้ไปรับไม่สามารถไปได้ครับเพราะมีรถตู้พยาบาลคันเดียว เคย
เอารถอีกคันหนึ่งออกไปคันสีขาวผู้ป่วยไม่อยากนั่งครับมันเหมือนคล้ายรถอีกหนึ่งหน่วยงานไม่
นั่งครับจะนั่งรถตู้พยาบาลของเทศบาลครับ จึงอยากเรียนผ่านที่ประชุมสภาเทศบาลโอกาส
ทองมาถึงแล้วครับ ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านมณี กัณหา ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตติเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านไสว สิงห์ทองครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายไสว สิงห์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล  
การซื้อรถตู้พยาบาล กับผู้ป่วยผมยินดีด้วยครับท่านประธานสภาเทศบาลเพราะว่าท าให้เกิด
ความรวดเร็วกับผู้ป่วยที่จะน าไปส่งโรงพยาบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนชาว 
ล านารายณ์ที่เป็นผู้ป่วย โครงการนี้ผมยินดีด้วยครับ ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านไสว สิงห์ทอง ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตติเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภา
แห่งนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(กองสาธารณสุขฯ) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ได้แก่ 
1. นายชาญทรัพย์  แย้มเรือง            7. ร้อยต ารวจตรีก าจัด สุขจันทร์                  
2. นายสุระพล  อ่อนละมูล              8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 
3. ร้อยต ารวจตรีชูชาติ  เดชพร          9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์             10. นายไสว  สิงห์ทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                  11. นายสาโรจน์ รกังาม 
6. นายมณี  กัณหา           

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 7 

  
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณรายจ่าย  

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่าง) 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์เสนอญัตติเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 
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นางธัญญมน ศรีผ่าน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางธัญญมน 
ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

หลักการ 
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของกองช่างกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี

มิได้ก่อหนี้ผูกพัน แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 1 โครงการ  
ดังรายการต่อไปนี้ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)  
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
- เพ่ือจ่ายเป็นโครงการจัดจ้างซ่อมช่วงล่างและตัวถังแชสซี รถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 

6 ล้อ ขนาด 8,000 ลิตร ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม -221 ลพบุรี จ านวน 1 คัน 
เป็นเงิน 391,000.- บาท (-สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 

2. ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน จ านวน 5 
โครงการ 9,144,700.- บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังรายการ
ต่อไปนี้ 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้ง 2 ข้าง 

แยกซอยสุระนารายณ์ 22 (บ้านเช่าก านันปอเฮง) หมู่ที่ 5 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 668,900.- บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยท่ามะนาว 7/2 (ซอยพ่อหมู) หมู่ที่ 8 
ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 683,000.- บาท  

3. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต แยกซอยท่ามะนาว 7/1 (ศาลาเขียว) หมู่ที่ 8 
ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 1,041,000.- บาท 

4. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้ง 2 ข้าง แยกซอย 
ท่ามะนาว 7 ซ้าย 1 (หน้าบ้านผู้ใหญ่เอ็น) หมู่ที่ 5 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี เป็นเงิน 1,012,000.- บาท 

5. โครงการปรับปรุงถนนสุระนารายณ์ ระหว่าง กม. 243+800 ถึง กม. 244+411  
ฝั่งหน้าธนาคารกรุงเทพฯ จากบริเวณปากซอยสุระนารายณ์ 1 (บ่อหิน) ถึงสี่แยกสัญญาณไฟ  
หมู่ที่ 1 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 5,739,800.- บาท 

รวมขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         
(ค่าครุภัณฑ์) ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 1 โครงการ และหมวด 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค จ านวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,535,700.- บาท (เก้าล้านห้าแสนสามหมื่น
ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
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 เหตุผล 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการก าหนดราคากลางไม่สามารถด าเนินการจัดจ้าง

และก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงิน 
เพ่ือด าเนินการจัดจ้างดังกล่าวต่อไปอีก ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรคแรก และ วรรคสองจึงขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ เพ่ือไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ เพ่ือให้สภาชิกสภาเทศบาลได้อนุมัติต่อไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้ เชิญครับ 
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่าง) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ได้แก่ 
1. นายชาญทรัพย์  แย้มเรือง               7. ร้อยต ารวจตรีก าจัด สุขจันทร์ 
2. นายสุระพล  อ่อนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. ร้อยต ารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์                10. นายไสว  สิงห์ทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     11. นายสาโรจน์ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 8 

  
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง ญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์เสนอญัตติเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผ่าน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางธัญญมน  
ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ ขอเสนอญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง เป็นเงิน 
500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
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 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน   
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
          เพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคล หรือ

บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โดยสิ่งก่อสร้างนั้นเป็นอาคารหรือการด าเนินการที่อยู่
ในข่ายของการควบคุมอาคาร ตาม พรบ.วิศวกร และพรบ.สถาปนิก ซึ่งอยู่นอกเหนือลักษณะ
งานที่บุคลากรในกองช่าง เทศบาลต าบลล านารายณ์ จะสามารถด าเนินการได ้

รวมขออนุมัติกันเงินโดยยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน 

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือด าเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าวต่อไปอีก ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรคแรก จึงขออนุมัติกันเงินต่อ 
สภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ เพ่ือไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติกันเงินต่อไป 
ขอบคุณค่ะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้ เชิญครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ได้แก่ 
1. นายภพ สุประเพียร                      6. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา 
2. นายชาญทรัพย์  แย้มเรือง               7. นายมณี  กัณหา  
3. นายสุระพล  อ่อนละมูล                 8. ร้อยต ารวจตรีก าจัด สุขจันทร์ 
4. ร้อยต ารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
5. นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์                  10. นายไสว  สิงห์ทอง 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 9 

  
ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง ญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์เสนอญัตติเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผ่าน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางธัญญมน 
ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ ขอเสนอญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง เป็นเงิน 
10,460,433.- บาท  (สิบล้านสี่แสนหกหมื่นสี่ร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จากสภา

เทศบาลต าบลล านารายณ์ จ านวน 17 โครงการ ดังรายการต่อไปนี้  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน   
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระบุรี-หล่มสัก 1 ขวา 2/1 (บ้านนายจ าลอง สมยา)  

หมู่ 1 ต าบลชัยนารายณ์ (ชุมชนชัยนารายณ์พัฒนา) เป็นเงิน 300,900.- บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างร้านเจ๊เยาว์ไก่สด หมู่ที่ 1 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอ      

ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 165,900.- บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท่ามะนาว 16 หมู่ที่ 6 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอ 

ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 280,200.- บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. รางวี คสล. และวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. 

ซอยหลังหมู่บ้านสามดีไซน์ หมู่ที่  3 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
เป็นเงิน 239,300.- บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. รางวี คสล. และวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. 
ซอยสุระนารายณ์ 3 (โรงหนังจิตฤดีเก่า) หมู่ที่ 1 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี เป็นเงิน 1,917,400.- บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยสระบุรี-หล่มสัก 6/2 (ซอยบ้านป้าจุก) หมู่ที่ 4 ต าบล 
ชัยนารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 244,500.- บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากโครงการเดิม ซอยสระบุรี-หล่มสัก 6/1 (ซอยบ้านลุง
ส าราญ) หมู่ที่ 4 ต าบลชัยนารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 624,500.- บาท 

8. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้ง 2 ข้างและซ่อมแซมถนน 
คสล. แยกซอยท่ามะนาว 7/1 (บ้านนางปราณี) หมู่ที่ 8 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 279,000.- บาท 

9. โครงการปรับปรุงขยายถนนคสล. ทั้ง 2 ข้าง ซอยสระบุรี-หล่มสัก 2 (ซอยอีเกิ้ลอาย) หมู่ที่ 
1 ต าบลชัยนารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 460,000.- บาท 

10. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยท่ามะนาว 13 (หน้าโรงแรมนารายณ์แกรนด์) หมู่ที่ 8 
ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 324,000.- บาท   

11. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยท่ามะนาว 7/1 (ช่วงโค้งซอยตัน) หมู่ที่ 8 ต าบล 
ล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  เป็นเงิน 479,000.- บาท 
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 12. โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุระนารายณ์ 6  
(สหะชัยล านารายณ์) หมู่ที่ 4 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  เป็นเงิน 
215,200.- บาท 

13. โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแยกทางรถไฟ  
(บ้านลานทอง) หมู่ที่  4 ต าบลชัยนารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  เป็นเงิน 
1,030,533.- บาท  

14. โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสระบุรี-หล่มสัก 7  
(ซอยวัดศิริบรรพต) หมู่ที่  1 ต าบลชัยนารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 
320,000.- บาท   

15. โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัสคอนกรีต ซอยสระบุรี-หล่มสัก 9  
(ซอยโรงเจ) หมู่ที่ 1 ต าบลชัยนารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 1,270,000.- บาท 

16. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตเป็นถนน คสล. (ซอยสมใจโต๊ะจีน) หมู่ที่ 8  
ไปหมู่ที่ 11 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 1,057,000.- บาท 

17. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นถนน คสล. และรางวี คสล. (หน้าอาคารราช
พัสดุ) หมู่ที่ 5 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  เป็นเงิน 1,253,000.- บาท 

รวมขออนุมัติกันเงินโดยยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 17 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
10,460,433.- บาท  (สิบล้านสี่แสนหกหมื่นสี่ร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือด าเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าวต่อไปอีก ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไป   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรคแรก จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลต าบล
ล านารายณ์ เพื่อไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จึงน าเสนอญัตติต่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติกันเงินต่อไป 
ขอบคุณค่ะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้ เชิญครับ 
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้  ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ได้แก่ 
1. นายชาญทรัพย์  แย้มเรือง               7. ร้อยต ารวจตรีก าจัด สุขจันทร์ 
2. นายสุระพล  อ่อนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. ร้อยต ารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์                10. นายไสว  สิงห์ทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     11. นายสาโรจน์ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 10 

  
ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์เสนอญัตติเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผ่าน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางธัญญมน 
ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ
กองช่าง เป็นเงิน 1,831,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม หมวดค่า  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
1. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้ง 2 ข้าง ซอยสุระนารายณ์ 

20 (ซอยประกันสังคมเก่า) หมู่ที่ 5 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี   
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.  0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ทั้ง 2 ข้างยาวรวม 
216.00 เมตร 

1.2 งานก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ า คสล.  0.60 เมตร ทั้ง 2 ข้าง เฉลี่ยทุกระยะ 
10.00 – 12.00 เมตร รวมจ านวน 20 บ่อ  

1.3 งานก่อสร้างถนน คสล. หลังท่อระบายน้ า ทั้ง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว
รวม 208.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร 

พิกัด กม.0+000 = N 15.21256, E 101.13892 ถึง กม.0+119 = N 15.21175, 
E 101.13969 

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-2-204, แก้ไขปรับปรุงแบบมาตรฐาน ท2-03 และแบบ
แปลนเทศบาลต าบลล านารายณ์ เลขที่ 4/2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบ ผ.02 หน้า 52 
งบประมาณ 706,000.- บาท (เจ็ดแสนหกพันบาทถ้วน) 

2. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยสุระนารายณ์ 28 หมู่ที่ 11 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รายละเอียดดังนี้ 

2.1 งานซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 86.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 345.60 ตารางเมตร 
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 พิกัด กม.0+000 = N 15.13085, E 101.08693 ถึง  กม.0+086.40 = N 
15.13057,  E 101.08731 

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-2-204 และแบบแปลนเทศบาลต าบลล านารายณ์เลขที่ 
9/2563ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2561 - 2565) ด าเนินการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบ ผ.02 หน้า 2 งบประมาณ 264,000.- บาท (สองแสน 
หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

3. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซ้ายทาง แยกซอย 
สุระนารายณ์ 2 (ข้างวัดอุดมสันติวรรณ) หมู่ที่ 9 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี รายละเอียดดังนี้ 

3.1งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.  0.80 เมตร (มอก.ชั้น 3) ซ้ายทาง ยาวรวม 
190.00 เมตร 

3.2 งานก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ า คสล.  0.80 เมตร ซ้ายทาง เฉลี่ยทุกระยะ 
10.00 – 12.00 เมตร จ านวน 18 บ่อ          

3.3 งานก่อสร้างถนน คสล. หลังท่อระบายน้ า ซ้ายทาง กว้างเฉลี่ย 1.39 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 139.00 ตารางเมตร 

พิกัด กม.0+000 = N 15.07942, E 101.12127 ถึง กม.0+208 = N 
15.07911, E 101.12018 

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-2-204, แก้ไขปรับปรุงแบบมาตรฐาน ท2-03 และแบบ
แปลนเทศบาลต าบลล านารายณ์ เลขที่ 5/2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ 7  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบ ผ.02 หน้า 3 
งบประมาณ 720,000.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

4. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. แยกซอยสุระนารายณ์ 2 หมู่ที่ 9 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รายละเอียดดังนี้ 

4.1 งานซ่อมแซมถนน คสล. (ซ้ายทาง) กว้าง 2.60 เมตร ยาว 52.50 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 136.50 ตารางเมตร  

4.2 งานซ่อมแซมถนน คสล. (กลาง) กว้าง 0.50 เมตร ยาว 73.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 36.50 ตารางเมตร 

พิกัด กม.0+000 = N 15.11991, E 101.07912 ถึง กม.0+052.50  
= N 15.11963, E 101.07913 

  ตามแบบมาตรฐานเลขท่ี ทถ.-2-204 และแบบแปลนเทศบาลต าบลล านารายณ์เลขที่ 
10/2563ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2561 - 2565) ด าเนินการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบ ผ.02 หน้า 4 งบประมาณ 141,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่ 
หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

รวมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 4 โครงการ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,831,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เพ่ือจ่ายในกิจการของเทศบาลด้านบริการชุมชนและสังคมและเพ่ือแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  
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 พ.ศ. 2561 
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ

ด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่
มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

จึงน าเสนอต่อทีส่มาชิกสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้ เชิญครับ 
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้แต่
ว่าผมจะขอมติทีละโครงการ มีทั้งหมด 4 โครงการ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอโครงการที่ 1 โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้ง 2 ข้าง ซอยสุระนารายณ์ 20 (ซอย
ประกันสังคมเก่า) หมู่ที่ 5 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ได้แก่ 
1. นายชาญทรัพย์  แย้มเรือง               6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  อ่อนละมูล                 7. ร้อยต ารวจตรีก าจัด สุขจันทร์  
3. ร้อยต ารวจตรีชูชาติ  เดชพร             8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 
4. นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์                9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     10. นายไสว  สิงห์ทอง 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไม่มี 
 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียงโปรดยกมือครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 1 เสียง ได้แก่ 
1. นายสาโรจน์  รักงาม  
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ต่อไปผมจะสอบถามมติที่ประชุมในโครงการที่ 2 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยสุระ
นารายณ์ 28 หมู่ที่ 11 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นชอบตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ได้แก่ 
1. นายชาญทรัพย์  แย้มเรือง               7. ร้อยต ารวจตรีก าจัด สุขจันทร์ 
2. นายสุระพล  อ่อนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. ร้อยต ารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์                10. นายไสว  สิงห์ทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     11. นายสาโรจน์ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ต่อไปผมจะสอบถามมติที่ประชุมในโครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. ซ้ายทาง แยกซอยระนารายณ์ 2 (ข้างวัดอุดมสันติวรรณ) หมู่ที่ 9 ต าบล 
ล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ได้แก่ 
1. นายชาญทรัพย์  แย้มเรือง               7. ร้อยต ารวจตรีก าจัด สุขจันทร์ 
2. นายสุระพล  อ่อนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. ร้อยต ารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์                10. นายไสว  สิงห์ทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     11. นายสาโรจน์ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ต่อไปผมจะสอบถามมติที่ประชุมในโครงการที่ 4 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. แยกซอยสุระ
นารายณ์ 2 หมู่ที่ 9 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดเห็นชอบตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ได้แก่ 
1. นายชาญทรัพย์  แย้มเรือง               7. ร้อยต ารวจตรีก าจัด สุขจันทร์ 
2. นายสุระพล  อ่อนละมูล                 8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ  
3. ร้อยต ารวจตรีชูชาติ  เดชพร             9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
4. นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์                10. นายไสว  สิงห์ทอง 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     11. นายสาโรจน์ รักงาม 
6. นายมณี  กัณหา                             

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 11 
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ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ 
- เชิญท่านมณี กัณหา ครับ 

  
นายมณี กัณหา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายมณี กัณหา อยากจะสอบถามให้เป็นระเบียบ
เพราะผมก็ยังสับสนนิดนึง วาระที่ 4 และวาระที่ 8 – 10 ต่อไปเทศบาลมีงบประมาณ 
งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ าเป็นต้องถูกก าหนดด้วยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในเรื่องเกี่ยวกับงานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ผมอยากทราบว่าเราน าระเบียบกฎหมาย
ตัวนี้มาจับในงานก่อสร้างถนน ท าท่อระบายน้ า ซ่อมถนน ด้วยหรือไม่ครับ จึงเรียนถามผ่าน
ท่านประธานสภาเทศบาลไปยังผู้บริหารเทศบาลครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านมณี กัณหา ครับ 
- ไม่ทราบว่าท่านนายกเทศมนตรีจะตอบค าถามนี้หรือไม่ครับ  
- เชิญครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผ่าน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางธัญญมน  
ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ อันนี้เป็นระเบียบที่ทางกระทรวงการคลังออก
ระเบียบมา อยากจะให้ทางข้าราชการเป็นผู้ตอบค าถาม เพราะว่าท่านจะเห็นได้ว่าที่โครงการที่
ขอขยายเวลาเบิกจ่ายโครงการที่ขอกันเงินโครงการศูนย์แพทย์ฯที่ต้องจ้างออกแบบ โครงการที่
เป็นถนน ทั้งตัวอาคาร ท าไมถึงไม่จ้างออกแบบ จะเป็นระเบียบซึ่งออกมาใหม่ไม่บังคับใช้
เฉพาะเทศบาล แต่บังคับใช้ทุกหน่วยงานที่จะมีการก่อสร้างทุกอย่างที่เกิดขึ้น อยากให้ท่าน
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่างเป็นผู้ตอบค าถาม ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล
ค่ะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญครับ 

  
นายอภิวัฒน์ ศรีชมภู 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
รก.ผอ.กองช่าง 

- เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ สภาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
และข้าราชการผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายอภิวัฒน์ ศรีชมภู หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการ
แทนผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลล านารายณ์ ในเรื่องการจ้างออกแบบผมขอชี้แจง
อย่างนี้นะครับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนด
มาว่ าโครงการก่อสร้างที่ อยู่ ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการต้องปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวงที่ก าหนดมา เพราะฉะนั้นโครงการต่างๆที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของส่วนราชการถือว่าเป็นงานสาธารณะต้องมีการจ้างออกแบบ ถ้าหน่วยงาน
นั้นมีวิศวกรระดับสามัญขึ้นไปสามารถออกแบบเองได้เลย แต่ถ้าหน่วยงานนั้นไม่มีจะขอความ
อนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานอ่ืนที่มีวิศวกรระดับสามัญขึ้นไป เช่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
ทางหลวงชนบท แขวงการทาง ซึ่งทางเทศบาลเคยด าเนินการแล้วท าหนังสือขอให้หน่วยงาน
นั้นออกแบบและรับรองแบบให้เทศบาลแต่ทางหน่วยงานที่เทศบาลขอไปเขาแจ้งว่ามีงาน 
ในหน้าที่ที่ค่อนข้างเยอะ ท าให้เทศบาลต้องกลับมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
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 และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งงานที่อยู่ในการดูแลของเทศบาลเป็นงานสาธารณะ 
เพราะฉะนั้นเป็นงานสาธารณะก็จะเป็นถนนเล็ก ถนนสั้น ถนนแคบ ถนนยาวแค่ไหน ถือเป็น
งานสาธารณะทั้งหมดครับ ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณที่ได้ตอบค าถามให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเข้าใจครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ครั้งต่อไปใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และขอขอบคุณ
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละ
เวลามาเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ในวันนี้ และวันนี้ได้ประชุมครบ 
ตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ 

  
ปิดประชุมเวลา  16.35  น. 

 
 
 
 

   ( ลงชื่อ ) ............................................................... บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
         (  นางสาวละเมียด  ออมทรัพย์  ) 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
         (  นางสาวละเมียด  ออมทรัพย์  ) 
 
  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลถูกต้อง
แล้ว เมื่อวันที่ 20 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 
   ( ลงชื่อ ) ร้อยต ารวจตรี........................................... ประธานกรรมการ 
      (  ชูชาติ     เดชพร  ) 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
             (  นายปรีชา  เพ็ญสุรยิา  ) 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
                (  นายมณี   กัณหา  ) 
  สภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล เม่ือวันที่ 31 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
  ( ลงชื่อ ) ............................................................... ประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์  
    (  นายภพ  สุประเพียร  ) 
 
 


