
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันอังคารที่ 10  มีนาคม 2563   เวลา  14.00  น. 
ณ อาคาร 3 (อาคารสีม่วง) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลล านารายณ์ หมู่ 4 ต าบลชัยนารายณ์ 

 
ผู้มาประชุม 
 1. นายภพ   สุประเพียร ประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
 2. นายชาญทรัพย์  แย้มเรือง รองประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
 3. ร้อยต ารวจตรีก าจัด สุขจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 4.  นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์ 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. พลเรือตรีธานินทร์ แจ่มผล  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
 4. นางสาวสุภาพร  ขจรเงิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
 5. ว่าที่ร้อยตรีวิรวัฒน์  วงศ์วัฒน์บวร ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 6. นางรุจี   กันแต่ง  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
 7. นายอภิวัฒน์  ศรีชมภู  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
 8. นายพิทักษ์   ดรธงขวา ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 9. จ่าเอกสมพร  ปลื้มมะลัง หัวหน้าฝุายปูองกันและรักษาความสงบ 
 10. นางสาววรรณภรณ ์ อนุรักษ์  นิติกรปฏิบัติการ 
 11. นายวัฒนา  ฉิมช้าง  นักการ 
 12. นายเอกชัย  สังข์รุ่ง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
 13. นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
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เริ่มประชุม  14.00  น. 
 

น.ส.ละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
เทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี   
ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้เข้าร่วมฟังการประชุม
สภาเทศบาล ทุกท่าน 
- ก่อนที่จะด าเนินการประชุมตามหัวข้อประชุม กระผมใคร่ขอให้ท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กรุณายืนขึ้น และกล่าวตามกระผม ดังนี้ 
“ เราคนไทย ต้องจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบ ของกฎหมาย ยึดหลักความสงบ สันติ รู้รักสามัคคี เพื่อความม่ันคงของประเทศชาติ 
สืบไป ” 
- ขอบคุณมากครับ เชิญนั่งครับ  

  
 - วันนี้ เป็น การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ.  2563  

วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 
ล านารายณ์  โดยจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
วันนี้เป็น การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 ซึ่งเป็นสมัยแรก 
ของปี  โดยจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้   
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์  

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562   
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีต าบล 
                                 ล านารายณ์ ประจ าปี 2562 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์   

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  ญัตติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี   
                                 งบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
                                 กองช่าง   
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง  อื่น  ๆ  (ถ้ามี) 

  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นที่รู้กันว่าช่วงนี้มีโรคระบาดโควิด 19 เพราะฉะนั้นอยากให้สมาชิกทุกๆท่านช่วยกันรักษา
สุขภาพและสอดส่องดูแลคนใกล้ชิด หรือคนที่มีอาการไอหรือเป็นไข้หรือคนที่เดินทางมาจาก
ต่างประเทศ ช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับ แล้วก็หมั่นออกก าลังกายทุกๆท่านนะครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
 วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่สภาเทศบาล ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านไปอ่านแล้ว  
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยค าอะไรหรือไม่ เชิญครับ 
- ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติสภาว่า สมาชิกสภาท่านใด เห็นควรให้รับรองรายงานการ
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 
โปรดยกมือครับ                                                              

นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงรับรอง 10 เสียง ค่ะ 
1. นายชาญทรัพย์  แย้มเรือง                6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสุระพล  อ่อนละมูล                   7. ร้อยต ารวจตรี ก าจัด  สุขจันทร์  
3. ร้อยต ารวจตรีชูชาติ  เดชพร              8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 
4. นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์                  9. นายสาโรจน์  รักงาม 

   5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     10. นายไสว  สิงห์ทอง 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงรับรอง 10 เสียง ครับ 
- ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3  

  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ ประจ าปี 

2562 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญนายกเทศมนตรีรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ 
ประจ าปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผ่าน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน  
นางธัญญมน ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ของนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ ประจ าปี 2562 ดังนี้  
          ข้าพเจ้า นางธัญญมน  ศรีผ่าน  นายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ ได้แถลงนโยบาย  
ต่อสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ไว้รวม ๙ ด้าน ประกอบด้วย 
          ๑. นโยบายด้านการบริหารทั่วไป 
          ๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
          ๓. นโยบายด้านสังคม 
          ๔. นโยบายด้านการเมือง 
          ๕. นโยบายด้านการศึกษา 
          ๖. นโยบายด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          ๗. นโยบายด้านการสาธารณสุข 
          ๘. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
          ๙. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม 

ในรอบปี ๒๕๖2 ข้าพเจ้าได้พยายามผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้บังเกิด
ผลเป็นรูปธรรม  เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวเทศบาลต าบลล านารายณ์ ภายใต้ข้อจ ากัด 
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 ของงบประมาณและบุคลากรซึ่งมีผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖2 รายงานให้สภา
เทศบาลและพ่ีน้องประชาชนทราบดังต่อไปนี้ 
๑. นโยบายด้านการบริหารทั่วไป 
          น าหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารกิจการของ
เทศบาล ซึ่งประกอบด้วย 
          ๑) หลักคุณธรรม โดยได้น าระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล เช่น  
การ   สรรหาบุคคลมาปฏิบัติราชการ การพิจารณาความดีความชอบการให้บ าเหน็จความชอบ
ตามคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน ส่งเสริมบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่มีความรู้ความสามารถ 
ได้ก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ ส่งเสริมให้บุคลากรทั้งฝุายประจ าและฝุายการเมืองได้รับ
การศึกษาอบรมเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
          ๒) หลักนิติธรรม เทศบาลได้บริหารงานภายใต้หลักนิติรัฐและนิติธรรม โดยด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดท าบริการสาธารณะ ภายใต้กรอบของกฎหมายและพยายามบังคับใช้กฎหมาย
ตามท่ีบัญญัติให้อ านาจหน้าที่ของเทศบาลไว้ แต่ยังมิได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร  
ยังมีการฝุาฝืนไม่ปฏิบัติ เช่น การขายสินค้าในทางสาธารณะ การก่อสร้างต่อเติมอาคาร การทิ้ง
ขยะมูลฝอยไม่เป็นที่เป็นทาง ฯลฯ ท าให้บ้านเมืองขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร 
จะเป็น แต่อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าจะพยายามผลักดันนโยบายนี้ต่อไปเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชน
เชื่อมั่นในการบริหารกิจการบ้านเมืองภายใต้หลักนิติธรรมตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 
          ๓) หลักความคุ้มค่า ตามที่สภาเทศบาลได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ประกอบด้วย รายจ่ายประจ า เช่น 
งบบุคลากร งบบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาความสะอาด ฯลฯ 
และรายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ได้พยายามบริหารงบประมาณ
อย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด ท าให้มีเงินคงเหลือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์เพ่ือจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานในการบริการประชาชน และในหมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งก่อสร้างที่จ าเป็น ได้แก่ 
ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองช่าง 
ประเภทค่าครุภัณฑ์        
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
          - เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
          - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน  
          - เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 
          - เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 10๐๐ VA 
          - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์ 
          - เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
          - อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
          - เครื่องปรับอากาศ  
          - ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน  
          - โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ี 
          - พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 
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 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
ครุภัณฑ์ดับเพลิง   
          - หัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบปรับแรงดัน 
          - สายส่งน้ าดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ ขนาด 1.5 นิ้ว พร้อมหัวเสริมเร็วทองเหลือง 
ขนาด 2.5 นิ้ว  
          - สามทางแยกหัวสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว 
งานสวนสาธารณะ  
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
          - เครื่องตัดหญ้า  
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
          - เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์  
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
          - จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูา  
          - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

          - ปูายชื่อโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลล านารายณ์ 

ค่าครุภัณฑ์อ่ืน 

          - โครงการซื้อครุภัณฑ์อ่ืนๆเป็นเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง และเครื่องออกก าลัง
กายในร่ม 

4) หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ข้าพเจ้าได้บริหารกิจการของเทศบาลโดยถือ
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นส าคัญ ได้แก่ ใช้เวทีประชาคมในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือให้แผนพัฒนาเทศบาลสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา 
สถาบันทางศาสนา หน่วยงานภาคเอกชน ที่มีส านักงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลและในเขตอ าเภอ
ชัยบาดาล และผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล เพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางพัฒนาเทศบาลมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการสตรี กลุ่มอสม. 
กลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน แต่ละกลุ่มเป็นประจ า 
ทุกเดือนจัดท าโครงการเทศบาลสัญจรพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
รับทราบปัญหาความต้องการของแต่ละชุมชน เพื่อน ามาวางแผนพัฒนาเทศบาลจัดท าโครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นที่การการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนจัดกิจกรรมระหว่าง
หน่วยงานในเขตอ าเภอชัยบาดาล เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง  
ส่วนราชการในเขตอ าเภอชัยบาดาล การซ้อมแผนภัยต่างๆ 

5) หลักความรับผิดชอบ ข้าพเจ้าถือว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขต
เทศบาลอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเทศบาล หากมีปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน เทศบาลจะต้องเป็นหน่วยงานแรกที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยทันที 
เช่น ปัญหาอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น และหากมีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยไม่
ถูกต้อง ชอบธรรม ถือเป็นหน้าที่ของเทศบาลซึ่งมีข้าพเจ้าเป็นนายกเทศมนตรีจะต้อง
รับผิดชอบ 
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 ๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ   
          จัดท าโครงการถนนคนเดิน บริเวณถนนคชเสนีย์ ๓ ทุกวันพุธจัดพ้ืนที่ผ่อนผันบริเวณ
ทางเท้าถนนสุระนารายณ์ ถนนคชเสนีย์ เพ่ือให้พ่อค้าแม่ค้าน าสินค้ามาจ าหน่าย เพ่ือเพ่ิม
รายได้และประชาชนได้ซื้อสินค้าราคาประหยัด มีร้านค้าโดยเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐ ร้าน/สัปดาห์ 
ฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้า น้ ายาล้างจาน น้ ายาซักผ้า น้ ายาปรับผ้านุ่ม ครีมอาบน้ า 
ยาหม่อง ให้แก่ ชมรมสตรีเทศบาลต าบลล านารายณ์ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชมรม 
 
๓. นโยบายด้านสังคม   
          ล านารายณ์เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของอ าเภอชัยบาดาลและพ้ืนที่ใกล้เคียง สังคม
ชาวเทศบาลต าบลล านารายณ์มีลักษณะเป็นสังคมเมือง ประชาชน มีอาชีพค้าขาย และรับจ้าง
เป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งมีประชาชนจากต่างพ้ืนที่เข้ามาอยู่อาศัยเพ่ือประกอบอาชีพ ก่อให้เกิด
ปัญหาสังคมต่าง ๆ อย่างเช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหา
ผู้ปกครอง บิดา-มารดาไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตรหลาน ปัญหามิจฉาชีพโจรผู้ร้ายและอาชญากรรม 
ได้ริเริ่มจัดตั้งชมรมสตรีเทศบาลต าบลล านารายณ์เพ่ือส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีบทบาทในการ  
ท ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ อีกทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดท าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนร่วมกับ  
วัดล านารายณ์ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสทราบถึงหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนา 
และน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต จัดท าโครงการปูองกันยาเสพติด (โครงการ
กิจกรรมลานดนตรีต้านยาเสพติด ,กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประสานพลังแผ่นดิน การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่นักเรียน เด็ก เยาวชน)  
และได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมบทบาทแกนน าในกลุ่มชายหัวใจนางฟูา (MSM) เทศบาลต าบล
ล านารายณ์ โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๔๐ คน มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือกลุ่มเปูาหมายมีความรู้ในเรื่องเพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโครงการส านึกรัก
บ้านเกิด การวางแผนครอบครัว ค่ายส านึกรักบ้านเกิด เพ่ิมทักษะชีวิตและวิธีปูองกันตนเอง
เกี่ยวกับยาเสพติด และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
๔. นโยบายด้านการเมือง  
          จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการท าจัดแผนพัฒนาเทศบาล ส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น เช่น เชิญชวนให้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
สภาเทศบาล เป็นต้น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดลพบุรีมาให้ความรู้ 
ในการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 
๕. นโยบายด้านการศึกษา   
          มีสถานศึกษาโดยเทศบาลต าบลล านารายณ์จัดตั้งเอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้ 
องค์ราชันเทศบาลต าบลล านารายณ์ มีพนักงานครูเทศบาลจ านวน ๓ อัตรา และจัดจ้าง
พนักงานจ้างเป็นผู้ดูแลเด็กจ านวน ๔ อัตรา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลล านารายณ์  
มีผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน ๑ อัตรา พนักงานครูเทศบาลจ านวน ๒ อัตรา บุคลากร
สนับสนุนการสอนจ านวน ๑ อัตรา ภารโรงจ านวน ๑ อัตรา และจัดจ้างพนักงานจ้างเป็นผู้ดูแล
เด็ก จ านวน ๓ อัตรา และจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรเหล่านี้ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการให้การศึกษาดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
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 ต าบลล านารายณ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้แก่เด็ก เช่น โครงการวันพ่อโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันเทศบาลต าบลล านารายณ์ โครงการ 
วันแม่โรงเรียนอนุบาลเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันเทศบาลต าบล 
ล านารายณ์  โครงการไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลล านารายณ์ และศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันเทศบาลต าบลล านารายณ์ โครงการวันเด็ก โครงการทัศนศึกษาดูงาน
ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลล านารายณ์ โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน  
เพ่ือรับทราบความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียน 
 
๖. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
          ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมและฝึกซ้อม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถพนักงานของเทศบาล
รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปูองกันและสามารถเข้าจัดการภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ อ่ืน ๆ เ พ่ือความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน มีการจัดเวรยามเฝูาระวังเหตุพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด  
๒๔ ชั่วโมง ส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไปอบรมให้ความรู้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่พนักงานของบริษัทเอกชนทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล เพ่ือสร้างเครือข่าย
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
 
๗. นโยบายด้านการสาธารณสุข   
          ด าเนินการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขของศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลต าบล  
ล านารายณ์  โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลและโรงพยาบาลชัยบาดาลโดยเปิดบริการรักษา
โรคทั่วไปบริการด้านแพทย์แผนไทย กายภาพบ าบัด ทันตกรรม แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ จัดให้มีรถรับ-ส่งผู้ปุวยฉุกเฉิน โครงการตรวจคัดกรอง
สภาวะสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและผู้พิการ เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
โครงการตรวจต้อกระจกและจอประสาทตา โดยประชาชนผู้รับบริการไม่เสียค่าใช้จ่าย  
ด าเนินการควบคุมปูองกันโรคระบาด และโรคติดต่อในพ้ืนที่ การควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่พ่ีน้องประชาชน เช่น 
โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายทุกรูปแบบ 
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 ๘. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ า 
แสงสว่าง ดังนี้ 

 
 
๙. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม   
          ด าเนินโครงการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรม วันเข้าพรรษา  
กิจกรรมวันออกพรรษา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน การประกวดแม่ดีเด่น
ระดับชุมชน 
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ ทราบ 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี
ต าบลล านารายณ์ ประจ าปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
มีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- ครับ เมื่อไม่มี กระผมก็ต้องขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ ที่ได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ ประจ าปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ  
- ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระการประชุมวาระท่ี 4 

  
ระเบียบวาระท่ี 4 ระเบียบวาระที่  เรื่องก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ สมัยสามัญ 

ประจ าปี 2563  
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการก าหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ ประจ าปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

  
นางละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
มาตรา 24 วรรคแรก บัญญัติว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย สมัยประชุมสามัญ
ครั้งแรก และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาเทศบาลก าหนด และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 21 วรรคแรก ก าหนดว่า การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก  
ของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาสามัญสมัยแรกของแต่ละปี 
ส าหรับสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ในปี 2563 นั้น สภาเทศบาลได้มีมติในคราวประชุม
ครั้งแรก ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ก าหนดให้เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ 
12 กุมภาพันธ์ 2563 มีก าหนด 30 วัน จึงน าเรียนให้ที่ประชุมทราบค่ะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุม ให้ที่ประชุม
ได้ทราบแล้ว ต่อไปจะท าการก าหนดสมัยประชุมของปี พ.ศ. 2563 ก่อน  
- เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอก าหนดสมัยประชุม ของปี 2563 ว่าจะให้มีกี่สมัย 
เริ่มต้นเมื่อใด ก าหนดกี่วัน เชิญครับ 
- เชิญ ท่าน สาโรจน์ รักงาม ครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายสาโรจน์ รักงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
ขอให้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจ าปี 2563 ไว้ดังนี้ครับ 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11  พฤษภาคม 2563  
เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน  
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563  
เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน  
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน  
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
- รับรองถูกต้องครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- ฉะนั้น ตามที่นายสาโรจน์ รักงาม สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยปี 2563 ก็คือ  

1) สมัยประชุม สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563  
เป็นต้นไปมีก าหนด 30 วัน  

2) สมัยประชุม สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563  
เป็นต้นไปมีก าหนด 30 วัน  

3) สมัยประชุม สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563  
เป็นต้นไปมีก าหนด 30 วัน  
- ต่อไปก็จะเป็นการก าหนด วันเริ่มต้นของการประชุมของปีถัดไป  ปี  พ.ศ. 2564  
ตามระเบียบ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ เสนอว่าจะเริ่มประชุมสมัยสามัญ 
ประจ าปี 2564 สมัยแรกวันไหน และมีก าหนดกี่วัน เชิญครับ 
- เชิญท่าน สาโรจน์ รักงาม ครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กระผม นายสาโรจน์ รักงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอให้ก าหนด วันเริ่มประชุม 
สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ. 2564 ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป มีก าหนด 
30 วัน ครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
- ผู้รับรองถูกต้องครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
- เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอก็เป็นอันว่า สภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติ เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุม  
สมัยสามัญแรก ของปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปมีก าหนด 30 วัน  
- ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) กองช่าง   
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง) กองช่าง เ พ่ือให้ 
ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นางธัญญมน ศรีผ่าน 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางธัญญมน ศรีผ่ าน 
นายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ ขอเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง  
จ านวน 1 รายการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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 หลักการ 
 เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563             
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
กองช่าง  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน จ านวน 1 รายการ 
          1. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้ง 2 ข้าง  
และซ่อมแซมถนน คสล. แยกซอยท่ามะนาว 7/1 (บ้านนางปราณี) หมู่ที่ 8 ต าบลล านารายณ์ 
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จ านวนเงิน 279,000.- บาท  
พิกัด กม.0+000  N 15.12540 
    E 101.08524  
 กม.0+043    N 15.12364 
                  E 101.08520 
รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
ข้อความเดิม  “- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3)  
ทั้ง 2 ข้าง ยาวรวม 78.00 เมตร ยาว 132.00      
          - ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ า คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ทั้ง 2 ข้าง  
รวม จ านวน 8 บ่อ เฉลี่ยทุกระยะ 8.00 – 10.00 เมตร 
          - ก่อสร้างถนน คสล. หลังท่อระบายน้ า ทั้ง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ย 0.92 เมตร ยาวรวม 
78.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 61.45 ตารางเมตร ( ที่คิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 61.45 ตารางเมตร ข้อความใหม่ ขอเปลี่ยนเป็นคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
41.30 ตารางเมตร จริงๆแล้วในการประชุมสภาเทศบาล ดิฉันเสนอว่าคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
41.30 ตารางเมตร แต่พนักงานพิมพ์ผิด เป็น 61.45 ตารางเมตร แล้วตัวร่างงบประมาณ
กลับคืนมาแล้ว ก็เลยกลายเป็น 61.45 ซึ่งมันไม่ถูก มันเกินความเป็นจริงไป)  
          - ซ่อมแซมถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 5.90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 7.00 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  61.45 ตารางเมตร  
          ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.-2-202, ทถ-2-203, แบบปรับปรุง ท2-03 และแบบ
แปลนเทศบาลต าบลล านารายณ์ เลขที่ 6/2562 จ านวนเงิน 279,000.- บาท ” 
 
ข้อความใหม่ “- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3)  
ทั้ง 2 ข้าง ยาวรวม 78.00 เมตร ยาว 132.00      
          - ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ า คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ทั้ง 2 ข้าง 
รวม จ านวน  8 บ่อ เฉลี่ยทุกระยะ 8.00 – 10.00 เมตร 
          - ก่อสร้างถนน คสล. หลังท่อระบายน้ า ทั้ง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ย 0.92 เมตร ยาวรวม 
78.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 61.45 ตารางเมตร 
          - ซ่อมแซมถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 5.90 เมตร ยาว 7.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  41.30 ตารางเมตร   
ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.-2-202, ทถ-2-203, แบบปรับปรุง ท2-03 และแบบแปลน
เทศบาลต าบลล านารายณ์ เลขที่ 6/2562 จ านวนเงิน 279,000.- บาท ” 
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           เหตุผล 
          เพ่ือให้สอดคล้องกับแบบแปลนและประมาณราคาเทศบาลต าบลล านารายณ์ จึงขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการดังกล่าว
ข้างต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 29 จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนจาก 61.45 ตารางเมตร 
เป็น 41.30 ตารางเมตร 
          ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
- ขอบคุณค่ะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรี ครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) กองช่าง ให้ที่ประชุมทราบ
แล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ต่อไปผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก็สร้าง กองช่าง โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกเห็นชอบ 11 เสียงค่ะ 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. นายสาโรจน ์รักงาม 

  6. นายมณี  กัณหา                            
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ นะครับ 

  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเรื่องจะสอบถาม เชิญครับ 
- เชิญท่าน สาโรจน์ รักงาม ครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม สาโรจน์ รักงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในวาระ
ของเรื่องอ่ืนๆ กระผมมีเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนมา  

1) คือเรื่องถนนที่ด าเนินการก่อสร้างบริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย ตอนนี้ได้ปรับพ้ืนผิวถนน
ไปแล้ว และประชาชนบางส่วนอยากจะทราบว่าจะสามารถใช้ถนนดังกล่าวได้วันเวลาไหน  
ที่สอบถามคือ อยากให้ฝุายบริหารตอบ เพ่ือกระผมจะได้ไปชี้แจงกับประชาชนว่าวันที่เปิดใช้
ถนนคือวันไหนนะครับ  
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 2) คือเรื่องบริเวณสนามกีฬา ที่กระผมถามทุกๆครั้ง รางระบายน้ าบริเวณสนามกีฬาที่มีการ
พังเป็นบางจุด ด้วยความที่กระผมอยู่ในพ้ืนที่ของการเล่นกีฬาเกือบทุกวัน แล้วก็มีเด็กมาเล่น 
กระผมสอบถามเรื่องนี้มาหลายปีแล้ว กระผมอยากให้ท่านประธานสภาสอบถามทาง 
ฝุายบริหารให้ด้วยว่ามันไม่สามารถแก้ไขได้เลยหรืออย่างไร หรือว่าติดอะไรตรงไหน เพราะว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักกีฬาสอบถามมาแล้วหลายคน โดยกระผมไม่สามารถตอบได้ กระผมอยาก
ให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัย กระผมขอฝากไว้ 2 เรื่อง เท่านี้ 
ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่าน สาโรจน์ รักงาม ครับ 
- ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ ถ้ามี
เชิญครับ 
- เชิญท่าน สุนทร สนประเสริฐ ครับ 

  
นายสุนทร สนประเสริฐ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลอันทรงเกียรติทุกท่าน เหตุการณ์
ที่ผ่านมาเรื่องรถขยะที่ตกไปแล้วนั้น กระผมได้ลงพ้ืนที่ จึงได้เห็นว่าประชาชนเดือดร้อนจริงๆ
ครับ วิ่งเช้าเที่ยว เย็นเที่ยว เพราะรอบเดียวไม่หมด กระผมอยากเสนอให้ซื้อรถขยะอีก 1 คัน 
เพราะมันไม่พอใช้จริงๆครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่าน สุนทร สนประเสริฐ ครับ 
- เชิญท่าน สาโรจน์ รักงาม ครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กระผม นายสาโรจน์ รักงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในเรื่องของรถกระผมขอเสริม
หน่อยครับ คือ ครั้งก่อนที่มีการขอในสภา สภาเคยน าเสนอในเรื่องของบุคลากรที่จะมาท างาน 
เราเคยคุยเรื่องนี้กันว่า ท่านซื้อรถมาเราก็เห็นด้วย แต่กระผมอยากให้ฝุายบริหารช่วยดูจ านวน
คนที่จะมาท างาน คือถ้าเราซื้อรถใหม่ สามารถซื้อได้แต่หากบุคลากรไม่ มีอีก ก็มีปัญหาอีก  
ถ้าเราทราบความเป็นจริงตอนนี้ พนักงานเก็บขยะก็จะมี 2 คัน คันละ 5 คน รวม 10 คน  
หากจะซื้อให้ซื้อได้แต่ต้องดูเรื่องของจ านวนคนที่จะมาท างานด้วยครับ ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสาโรจน์ รักงาม ครับ  
- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
- ไม่ทราบว่าท่านรองไพบูลย์ สีหพันธ์ จะตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ครับ 
- เชิญท่านรองไพบูลย์ สีหพันธ์ ครับ 

  
นายไพบูลย์ สีหพันธ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

- เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกอันทรงเกียรติทุกท่าน ประเด็นที่ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามมา เรื่องแรกคือเรื่องถนนที่ก าลังก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าวันนี้จะ
ด าเนินการแล้วเสร็จ ก็คงจะไม่รบกวนประชาชนมากนัก ซึ่งนายช่างของเทศบาลเองก็ได้ดูแล
และพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จ วันนี้ตีเส้น แต่ไม่แน่ใจว่าสีมันจะแห้งหรือไม่ ถ้าเกิดว่าเสร็จทัน
วันนี้ก็คงจะเปิดใช้ แต่หากยังไม่แห้งสนิทดี ก็คงต้องเป็นพรุ่งนี้ แต่พยายามจะเร่งรัดอยู่ ก็อยาก
ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ อีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องฝาครอบตะแกรงช่องระบายน้ าของสนามกีฬา 
(สนามฟุตบอล หมู่ 5) เรื่องนี้กระผมได้รายงานให้ผู้อ านวยการกองการศึกษาได้รับทราบ  
ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองการศึกษาได้ชี้แจงครับ 
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ว่าที่ ร.ต. วิรวฒัน์ วงศ์วัฒนบ์วร 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

- สวัสดีครับ ตอนนี้ทางกองการศึกษาได้ท าบันทึกถึงกองช่างเรื่องการประมาณการเกี่ยวกับ
ราคาในการท ารางน้ า และทางกองการศึกษาจะน าเรื่องนี้เข้าแผนต่อไปครับ   

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านไพบูลย์ สีหพันธ์ ครับ 

  
นายไพบูลย์ สีหพันธ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามเรื่อง
พนักงานเก็บขยะ ตอนนี้พนักงานเรามี 12 คน ประเด็นจริงๆแล้วไม่น่าจะอยู่ที่คน แต่น่าจะอยู่
ที่รถมากกว่า รถท่ีวิ่งทุกวันนี้มันเก่ามากแล้ว บางทีวิ่งไปก็เสียไป บางทีวิ่งไปก็มีปัญหาอีกหลาย
สิ่งหลายอย่าง แต่อย่างที่ท่านแนะน าว่า มันจะหาคนเก็บได้หรือไม่ กระผมขอเรียนตามตรงว่า
ถ้าเราไม่มีรถ เราไปรับพนักงานมาก่อนที่จะมีรถมันก็ไม่มีปะโยชน์ แต่ถ้าเรามีรถเพ่ิมขึ้นแล้วไป
รับสมัครพนักงานเก็บ แต่จะหาพนักงานมาเก็บขยะมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับ แต่ปัจจัยที่ส าคัญ
มันขึ้นอยู่กับรถขยะ ถ้าไม่มีรถใหม่ สองวันเสียสามวันเสีย ก็จะเป็นปัญหาอยู่แบบนี้ อาจจะมี
ผลกระทบต่อชาวบ้านและก็คนทั่วๆไปด้วย ก็ได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณ ท่านไพบูลย์ สีหพันธ์ 
- เชิญท่านสาโรจน์ รักงาม  

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กระผมจะเรียนชี้แจงไปยังท่านประธาน เพ่ือผ่านไปยังผู้บริหาร ว่า ให้ไปท าอะไรก็ได้ครับ 
เริ่มต้นมันแค่เมตรยี่สิบเองครับ เอาอะไรไปวางไปกั้นก็ได้ครับ เพ่ือไม่ให้มันเกิดปัญหา  
แล้วก็อยากให้ท าในเบื้องต้นไปก่อน เพราะกระผมเห็นเกือบ 2 ปี แล้ว ส่วนเรื่องที่ท่านรอง
นายกฯได้ชี้แจงมาเรื่องรถขยะ กระผมขอเรียนแบบนี้ครับ ถ้ามันเป็นประโยชน์จริง ให้ท าเรื่อง
เข้ามาในสภาเทศบาลครับ ในส่วนเรื่องที่ท่านชี้แจงว่าเรื่องคนหายาก ก็อยากให้ดูในฐานะเรา
ช่วยกันพัฒนา อยากให้ดูเรื่องค่าแรงของเขา เรื่องสวัสดิการ กระผมว่าท าได้ครับ เพราะที่อ่ืน
เขาก็ท าได้ครับ  

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณครับ 
- ท่าน สาโรจน์ รักงาม ได้สอบถามเรื่องตะแกรง ก็คิดว่าคณะผู้บริหารก็ก าลังด าเนินการอยู่  
นะครับ ก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะครับ และท่านรองไพบูลย์ สีหพันธ์ ก็ต้องไปเร่งในเรื่องนี้
นะครับ ส่วนในเรื่องรถขยะก็ฝากทางผู้บริหารว่าถ้าเหมาะสมในเรื่องรถและก็เรื่องคน  
เพราะตอนนี้ลักษณะคุยกันว่าต้องการรถ ถ้าไม่มีรถไม่มีคน ถ้าเป็นไปได้ก็ทั้งรถทั้งคนก็จะดี
ครับ 
- ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่าน มณี กัณหา ครับ 

  
นายมณี กัณหา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กระผม นายมณี กัณหา สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอความคิดเห็นอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ
เรื่องสนามกีฬา ซึ่งผมขอเสนอว่า เราควรจะปรับปรุงสนามทั้งหมดเลย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น
สนามกีฬาหน้าโรงพยาบาลชัยบาดาล รวมถึงสภาพสนามฟุตบอลด้วย แต่พอปรับปรุงแล้ว  
เราจะเล่นฟุตบอลแบบนี้ไม่ได้ต่อไป เราต้องออกเทศบัญญัติในการควบคุมการเล่น ไม่ใช่เล่น  
ทุกวันแบบนี้ ต้องออกเทศบัญญัติควบคุม ถามว่าท าไมต้องควบคุมเพราะมันเป็นสมบัติ 
ของส่วนรวมทุกคนมีสิทธิเล่นได้ครับ แต่ต้องเล่นเป็นวัน เวลา ที่ก าหนด ส่วนในเรื่องท่ี 2 เรื่อง 
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 รถขยะ เราต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่ารถขยะได้เสนอสภามา 3 ครั้งด้วยกัน เรามา
ถกเถียงกันเรื่องรถขยะหลายครั้ง แต่ผมเห็นด้วยที่เราจะมาพิจารณากันใหม่ ผมก็คงจะอธิบาย
เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่าน มณี กัณหา ครับ  
- ไม่ทราบว่าท่านไพบูลย์ สีหพันธ์ จะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ครับ 
-เชิญครับ 

  
นายไพบูลย์ สีหพันธ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพบูลย์  
สีหพันธ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์  เกี่ยวกับรถขยะที่เราอยากให้มีการน าเข้าสภา
เทศบาลใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก่อนที่ซื้อเราต้องหาต้นเรื่องหาเหตุผลในการจัดซื้อ ขั้นตอน
ต่อไปเราก็ต้องบรรจุเข้าแผน และต้องมีการสืบราคา ท าเรื่องจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องสเป็กรถ 
ขนาด ราคา หลายๆอย่างประกอบกับ แต่จริงๆแล้ว เราอยากได้นะครับ เพราะวิ่งวันสองวันก็
เสียแล้วครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณท่าน ไพบูลย์ สีหพันธ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์นะครับที่ได้ชี้แจง
เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
- ไม่ทราบว่าว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ครับ 
- เชิญ ท่านมณี กัณหา ครับ 

  
นายมณี กัณหา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กระผมนายมณี กัณหา สมาชิกสภาเทศบาล 
- เรื่องท่ีกระผมจะเสนออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่สภาไม่ได้เห็นชอบให้อนุมัติ คือเรื่องศูนย์แพทย์ 
พอสภาเทศบาลไม่อนุมัติเรื่องมันก็จบ แต่พอเรามีงานมหกรรมอาหารก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ก็มีการประชุมกันระดับย่อยๆ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
ท่านบอกว่าเสียดาย ซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนที่มีศูนย์แพทย์แบบนี้ และมีแพทย์จากทางโรงพยาบาล
ใหญ่ๆมาช่วยมาดูแล เขาเลยเสนอว่าอยากเสนอเรื่องนี้เข้ามาใหม่ กระผมก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ใน
สภาเทศบาลด้วยครับ 
- ขอบคุณท่าน มณี กัณหา ครับ 
- ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญ
ครับ 
- เชิญท่าน สาโรจน์ รักงาม ครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสาโรจน์ รักงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
ผมขออนุญาตท่านประธานว่า เรื่องมติสภาครั้งก่อนมันเป็นเรื่องความคิดเห็นที่อาจเหมือนกัน 
หรือเสียงที่คิดเห็นแตกต่างกัน แต่เชื่อได้ว่าวันเวลาเปลี่ยนมันต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ  
ผมไม่อยากให้มาบอกว่าครั้งที่แล้วคนยกให้หรือไม่ยกให้ผิดหรือถูก มันเป็นเรื่องของมตินะครับ 
ขอบคุณครับ 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสาโรจน์ รักงาม ครับ 
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ ในเมื่อไม่มี กระผมก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอ
ปิดประชุมครับ 

  
ปิดประชุมเวลา  15.00  น. 

 
 
 
 

    
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
         (  นางสาววรรณภรณ์ อนุรักษ์  ) 
 
 

   ( ลงชื่อ ) ............................................................... เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
         (  นางสาวละเมียด  ออมทรัพย์  ) 
 
  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลถูกต้อง
แล้ว เมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
   ( ลงชื่อ ) ร้อยต ารวจตรี........................................... ประธานกรรมการ 
      (  ชูชาติ     เดชพร  )   
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
             (  นายปรีชา  เพ็ญสุรยิา  ) 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
                (  นายมณี   กัณหา  ) 
  สภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล เม่ือวันที่  9    
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
  ( ลงชื่อ ) ............................................................... ประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ 

(  นายภพ  สุประเพียร  ) 
 
 
 
 
 
 


